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Sak 1:  Konstituering av styret. (Se FAU styre 2011-2012) 
Sak 2:  Valg av representanter til KFAU og SU. (Se FAU styre 2011-2012) 
Sak 3:  Bemanningssituasjon Sigdal ungdomskole 

Rektor Stig Jørstad informerte at skolen drives forsvarlig og at han er 
fornøyd med det de har fått til, med hensyn til resursene. 
Nedskjæringene tilsvarer 1,7 mindre stilling.  Alle skolene er enige i 
fordelingen av rammetimene. Stig mener de er godt dekt opp i forhold til 
rådgiver og sosiallærer. Inspektør Leif Magne er ansatt etter naturlig 
avgang av Tom L. Pedersen.  Jeanette Wærsted har 13% stilling  i 
Arbeidsfag. Stig mener også at det er godt utvalg av kompetanse blant 
lærerne, noe som gjør det lettere å omrokkere staben for å få kabalen til 
å gå opp. Skolen prøver nytt med å ha 3 kontaktlærere pr. trinn. Har 
også fått fine praksisplasser til elever. 
Til neste år er det større utfordringer. Skoleuka utvides med ½ time. Det 
blir valgfag for 8 trinn, og da blir det slutt på klassens time. Det er mye 
regelverk å forholde seg til, så skal skolen drives forsvarlig er det ikke 
rom for mer kutt, sier Stig. 

Sak 4:  Infoskriv til de som starter i 8 trinn 
  Dette var et mål for 1. år siden, men jobber fortsatt med saken. 
Sak 5:  Informasjon til foreldre/foreldremøter 

Foreldre ønsker foreldremøter for å bedre skolemiljø. Det er lovfestet 1. 
foreldremøte og 1. elevkonferanse p ½ år. Et foreldremøte kan foreldre 
holde. Det må ikke være en lærer. Det er egentlig foreldre som er 
innkallere til møte. FAU ønsker å lage en plan på hvordan foreldrene vil 
ha foreldremøtene. Hvordan få foreldre på ”tema-møter”?. FAU innkaller 
klassekontaktene til et møte for å bedre samarbeid, påvirkningskraft til 
foreldremøte. Eks på tema MOT. Det kommer representanter 15 ganger 
i året. 5 ganger pr trinn. 

Sak 6:  LP modellen på Sigdal ungdomskole? 
De er ikke med, var planer om å starte i høst. Lærene har jobbet med 
fagplan i alle fag, dette er grunnen til at de ikke har hatt tid. De skal 
søke på nytt ved nyttår, men det er mulig at de da ikke får blitt med. LP 
modellen er til for å løse problematikk. Det jobbes i team hvor positive 



og negative situasjoner løses/diskuteres. Altså en løsningsorientert 
modell. Barnehagene bruker en veilednings modell. 
Om det oppstår problem/situasjoner på ungdomskolen løses de med 
læreren/lærerene, og ikke slik LP modellen foregår. Stig ønsker i 
utgangspunktet å løse situasjoner på skolen med elev før foreldrene 
kobles inn. Det er masse som skjer, men alle er enige at 
kommunikasjonen er veldig viktig. 

Sak 7:  Rutiner i forbindelse med krisehåndtering ved Sigdal ungdomskole 
Har muntlig plan ved mindre krisesituasjoner. Har også plan ved evt. 
store kriser. Stig mener at det blir gitt fort beskjed om f.eks en elev går 
av et annet sted enn skolen. Kan bli bedre til å jobbe systematisk med å 
bedre klassemiljø. 

Sak 8:  Temakveld elever og foreldre 
  Se sak 5. 
Sak 9:  Evt. 

- Kartlegging av farlig skolevei. Dette ansvaret legges til 
barneskolene. 

- Reiseforsikring ved utenlandsturer. Leder stiller sp.m til rektor. 
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