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REFERAT 

 

 

MØTE I FAU  

Sigdal Ungdomsskole mandag 31. oktober 2016 kl. 18.00 (personalrommet) 

 
Tilstede:  Svein Jacob Hollerud (leder), May-Britt Neshagen, Monica Ravnås, Lene Hagen Stæhr, 

Anh P. Fuhrmann, Anne Berit Østenengen, Stig Jørstad 

 Ikke møtt: Sissel Jorun Eidal, Rune Tangen. 

 

Saker:  

 

1. Kort orientering om organiseringen av FAU og kommunens foreldreutvalg 
Stig orienterte om FAU og dets rolle og organisering på Sigdal ungdomsskole. Det ble også 

diskutert om den nåværende organiseringen er hensiktsmessig og vedtatt nye retningslinjer 

for valg av FAU i fremtiden. Følgende organisering av FAU ved Sigdal ungdomsskole ble 

vedtatt f.o.m. 2017: 
 

 I alle klasser velger foreldrene to klassekontakter som skal være bindeledd mellom 

foreldrene og skolen/kontaktlæreren. Den ene av disse representerer klassen i 

skolens FAU, den andre er vararepresentant. 

 8. og 9.klasse velger klassekontakter i foreldremøtene som arrangeres på våren. På 

høsten velger de nye 8.klasseforeldrene velger sine klassekontakter/representant til 

FAU i det første møtet på høsten.  

 FAU har et møte før sommerferien hvert år, der man velger leder og representanter 

(2) til neste års SU (samarbeidsutvalg). Den som blir valgt til leder er automatisk 

FAU’s representant i det kommunale foreldreutvalget (KFAU) og SU. 

 På første FAU-møte på høsten (etter foreldremøtene i 8.kl.), velges en nestleder og 

sekretær. 

 Skolens ledelse skal inviteres til alle FAU-møter. 

 

2. Konstituering av nytt styre for skoleåret 2016-17.  
 

  Leder:   Anne Berit Østenengen 

  Nestleder: Anh P Fuhrmann 

  Sekretær: Lene H. Stæhr 

  Repr. i SU: Monica Ravnås + leder 

 

3. «Den gode skole» - evaluering 
- Undersøkelsen som er gjennomført i alle foreldremøter ble diskutert kort. Det var stor 

enighet om at prosessen rundt undersøkelsen hadde vært dårlig. 

- Resultatene blir sammenfattet og overbrakt KFAU av leder. 

 

4. Gjennomgang av «Ordens- og trivselsregler for SUS» 
Skolens ordensregler ble gjennomgått og godkjent. Stig sender over ordensreglene sammen 

med tilhørende regler, samt skolens lærerinstruks: «Instruks for uro og negativ atferd» 

sammen med referatet fra dette FAU-møtet. 
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5. Eventuelt 
 

SAK1: 

Det ble fremmet forslag om at foreldremøtene i klassene skal inneholde faste tema for å 

styrke samholdet og foreldrerollen, og at det er skolen/lærerne som skal organisere dette. 

FAU foreslo følgende tema: 
 

 8.klasse høst: MOT + valg av klassekontakter (2) 

 8.klasse vår: Sosiale medier, regler og leggetider + valgfag og sparing til tur 

 9.klasse høst: Vanlig foreldremøte 

 9.klasse vår: Rus + Utenlandstur/friluftslivtur våren i 9. eller høsten i 10.klasse 

 10.klasse høst: Videregående skole + Tilbakemelding fra klasseturene som har vært 

 10.klasse vår: Vanlig foreldremøte med informasjon om eksamen, m.m. 

 
Rektor lovte å ta opp dette med lærerne på skolen. 

 

SAK 2: 

Det kom fram et ønske om at skolen legger opp til mer informasjon/bevisstgjøring av 

foreldrene på overgangsmøtet i slutten av 7.klasse. I dag får foreldrene mye god 

informasjon i løpet av overgangsmøtet, men det ville vært fint om man også kunne 

diskutere noen tema som belyser forskjellene mellom å ha barn på barne- og 

ungdomsskolen. Forslag til aktuelle tema: 
 

- Karakterer 

- Frihet under ansvar 

- Anmerkninger 

- …… 

 

Rektor lovte å legge opp til noe slikt i neste års overgangsmøte. 

 

 

 

 

Neste møte i FAU: Mandag 5.des. kl. 18.00 

 

 

 

 

Ref.: Stig Jørstad 

 


