
Referat fra FAU-møte ved Sigdal Ungdomsskole 29.10.2020 

 

Tilstede: Helen Nymoen Brennhaugen, Berit Kauserud, Inger Kristin Grimsrud, Anne Berner, 

Kari Johanne Foss, Kathrine Braathen Evju, Tone Kaugerud, Marit Eidal, Elisabeth Bøle, 

Elisabeth B. Skare og Gunhild Versland 

 

Til første møte har både klassekontakter og FAU-representanter i alle klassene blitt invitert. 

 

Rektor ønsket velkommen og presiserte at dette er foreldrenes forum, og at det egentlig er 

FAU-leder som leder disse møtene. Vi kan velge å invitere henne med eller ikke i møtene 

framover. Men hun ønsket å informere om en del ting denne gangen. 

Sak 1. Utdeling av ordens- og trivselsregler samt Plan for trygt og godt skolemiljø ved rektor. 

Sak 2. Møteplan.  

Det er ikke vits i å ha møte for å ha møte, så vi valgte å sette opp ett møte   foreløpig, så kan 

det heller kalles inn til flere møter hvis det kommer inn saker. Møtet ble satt til 11. mars 

2021, dette fordi det da sannsynligvis foreligger resultater fra den neste «Ungdata»-

undersøkelsen som skal gjennomføres snart. 

Sak 3. Orientering vedrørende den pågående pandemien ved rektor. 

Det vil komme en sak om skole under pandemien på sigdal.no om litt.  

Rektor informerte om at det har igjen kommet nye nasjonale retningslinjer fra natt til 30.10.  

Elevene begynner å bli lei, men de er utrolig flinke til å gjøre det de skal mht. vask av hender, 

pult osv. De er ikke fullt så gode på å holde avstand, og det er ikke så rart i den alderen de er 

i nå. Lærerne synes det er vondt å være «politi», passe på og mase om dette med avstand, 

men det må til. Det er nå satt opp bordtennisbord og gymsalen er åpnet pga. mye dårlig vær 

i det siste. Trinnene har ulike uteområder, innganger og WC for at det skal være enklere å 

holde avstandsreglene.  

Trinnet kan være sammen i friminuttet, med ikke på tvers av trinn. Mye frustrasjon rundt 

dette siden de kan være sammen så snart skoledagen er over, men vi foreldre oppfores til å 

snakke med barna om at reglene på skolen er lovpålagt og at de skal overholdes mens de er 

der. Rektor vil måtte ta en liten prat om dette igjen nå, siden det har sklidd ut litt. 

Smitten nærmer seg oss, og hvis en elev eller en forelder ved SUS blir smittet, vil rektors råd 

være å stenge skolen. 

Det var et spørsmål om hvilket tilbud en elev evt. ville få hvis den måtte i karantene. Rektor 

svarte at elevene må følge med på PC-en hva som skal gjennomgås hver dag og ha 

meldekontakt med lærerne. 

Foreldrefesten er avlyst. 

Skolen ønsker å gjennomføre en MOT-kveld på skolen. Elevene skal da være igjen etter 

skolen og utover kvelden. Det vil bli arrangert ulike MOT-aktiviteter, og det skal være kos og 



hygge. Foreldrene oppfordres til å bidra med levering av mat.  

Alle forhåndsregler og anbefalinger vedr. Korona vil selvsagt bli fulgt. De vil også denne 

kvelden være sammen trinnvis. 

Helen skal høre med Jeanette Wærsted om det er noen penger til overs i MOT-systemet til 

innkjøp av mat til denne kvelden, med tanke på forberedelse av mat i hjemmet kanskje ikke 

er det beste nå? Også en idè at alle trinnene får den samme maten. 

Sak 4. Gjennomgang av den siste Ungdata-undersøkelsen. Den arrangeres hvert 3. år. SUS 

rakk å gjennomføre før Korona-pandemien gjorde at alt ble avlyst/utsatt. Siden det var flere 

skoler som ikke rakk det, er alle tilbudt å gjennomføre den nå før jul. SUS ønsker å 

gjennomføre den igjen siden det er ting de har tatt tak i, samt at de har lagt til/endret noen 

spørsmål under temaer de er spesielt interesserte i, bl.a. dette med at Sigdal ligger over 

landsgjennomsnittet mht. bruk av alkohol, og at mange flere nå informerer om at de har blitt 

tilbudt andre rusmidler. 

Resultatet av den siste undersøkelsen er presentert i flere fora. 

Sak 5. Valg. 

Disse er valgt til FAU-styret i 20/21: 

Leder: Helen Nymoen Brennhaugen 

Nestleder: Marit Ovnan Eidal 

Sekretær: Elisabeth B. Skare 

2 representanter ble valgt til SU: 

Berit Kauserud og Anne Berner 

2 representanter ble valgt til KFAU: 

Helen Nymoen Brennhaugen og Elisabeth B. Skare 

 

Det ble besluttet at det også i år skal velges nestleder fra 9. trinn som «rykker opp» som 

leder i 10. trinn, slik det har blitt gjort de siste årene. Kjekt at lederen har vært med ett år 

før. 

Til KFAU velges alltid FAU-lederen og en representant til. 

 

Møtet avsluttet. 

 

 

Referent: Elisabeth B. Skare 

 

 

 


