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REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE FAU / 
KLASSEKONTAKTER 23.11.2011 
 
Tilstede: Olav Øverby, Hilde Weggersrud, Andrea Müller, Linda Hofton, Kari Johanne 
               Foss, Tone Rolfstad, Sissel M B Larsen, Bente Vinnord, Ann Kristin    
               Midtskogen, Reidun Kristiansen, Merethe Tovsrud, Jeanette Wærsted –  
               MOT, Nina Gjellerud, Guro Gren, Heidi Hübner, Anita Hvila 
 
Jeanette Wærsted informerte litt hva MOT går ut på. Det hele ble startet av Johan 
Olav Koss i 1997. Kommunen har bundet seg for 3 år, til å jobbe aktivt med 
ungdommer. Rådmannen er kommunens MOT-leder. Jeanette Wærsted er ansatt  i 
10% stiling til dette arbeidet. Det er ungdomsrådet i kommunen som har ytret ønske 
om at Sigdal bør være er MOT kommune. Det handler om (for undommene): å ta 
egne valg, ta vare på hverandre, og mot til å være seg selv. I løpet av de 3 årene 
skal MOT besøke Sigdal 15 ganger. De har eget opplegg om dette bl.a to 
foreldremøter i perioden. Det er også ønskelig at ungdommer har lyst til å bidra med 
MOT i barneskolen også. Alle lærerne skal også møte MOT-teamet. De får da felles 
informasjon om bra dette er. 26. mars 2012 er starten med et kjempe opplegg.  
 
Sak 1:     Hvordan bedre samarbeid klassekontakter / FAU. 
              - Avstand mellom klassekontakter og fau er stor siden klassekontaktene ikke   
                automatisk er medl. i fau. 

- Fau innkaller møter med klassekontakter. 
- Referat fra  fau-møter blir ikke lagt ut på skolens nettsider. Skolens 

ansvar. 
- Hvordan få engasjerte forelder/klassekontakter? 

 
Sak 2:      Temakveld for elever og foreldre. 
        Temagruppe: Anita , Heidi, Linda og Merethe. 
                 Gruppa lager til et opplegg hvor tema er SOSIALE MEDIER/  
                 SPRÅKBRUK. Gruppa holder FAU og klassekontaktene informert  
                 underveis. En slik kveld planlegges i løpet av februar mellom vinterferieog  
                 .påske. 
 
Sak 3:       Foreldremøter 

- Ønsker ikke flere foreldremøter, men 2 gode foreldremøter i året. 
- Det er greit med trinnmøter for å få felles info og for å bli kjent med 

hverandre, for så å deles opp etterpå. 
- Kontakt mellom lærer / trinnkontakt kan bli bedre. Det handler 

toveiskommunikasjon. 
- Vi ønsker også mer åpenhet fra lærere/rektor. 
- Trinnkontaktene kan også innkalle møter for å kunne diskutere aktuelle 

saker. 
 



Sak 4:  Saker fra klassekontaktene. 
- Klassemiljøet på Sigdal ungdomsskole ble tatt opp. 
- Klassekontaktene ble informert litt ang. situasjonen, siden spørsmålet 

kom fra en klassekontakt, som hadde hørt ”rykte”. 
- Klasse kontaktene mente de burde vært informert 
- Elver fra Sigdal ungdomsskole har ”rykte” på seg at de er hyggelige 

elever på Rosthaug.  
 
 
Med hilsen 
Sissel M B Larsen 
     
                                    
 
 


