
Referat FAU-møte ved Sigdal Ungdomsskole 20.05.21 

Tilstede: Alle i FAU 

• Det har ikke kommet inn noen saker fra foreldre. 

Saker til KFAU: 

• Berit snakket med oppvekstsjefen ang. det at noen trinn har mistet leirskolen.  

Hun informerte da at hun jobber med saken for å finne en løsning, enten lokalt eller noe 

annet, fordi alle har krav på et slikt type opplegg. De får ikke kommet på Knattholmen pga. 

det er fullt i lang tid framover. Elisabeth hører med skolesjefen om hun har funnet ut noe 

mer om dette.  

Leirskole står også som et punkt på sakslisten fra oppvekstsjefen til KFAU-møtet tirsdag 

25.05. 

•  

Elisabeth lurer på om vi skal ta opp dette med ungdoms holdning til alkohol på KFAU-møtet, 

siden det var et tema på 8.-klasseforeldremøtene etter informasjon fra rektor og Ung Data-

undersøkelsen.  

Helen og Berit informerer da at det var planlagt et stort arrangement i fjor vår, med politi 

(nærkontakten i Sigdal) og MOT, hvor dette skulle tas opp. Dette skal antakelig tas opp igjen 

så fort smittevern tillater det.  

Bør vi også ha med folk fra f.eks. Barnevernet? Vet foreldre som sender med ungdommene 

at det de gjør er straffbart? Vet de hva de utsetter ungdommene for? Vet de at de langer 

alkohol til sine egne barn, og hvilke konsekvenser det kan få? 

Vi snakket om at det er minst like viktig å få med foreldre på møter hvor det blir gitt 

informasjon og mht. holdningsendring til alkohol i ung alder. Vet de hva som foregår på 

fester nå kontra «da vi var unge»? 

 

• Leksehjelp. Vi vet at mange elever synes enkelte fag er spesielt utfordrende, og jo eldre de blir, 

desto vanskeligere er det for foreldre å kunne pensum. Vi ønsker at skolesjefen (etter å ha tatt 

opp dette med forrige rektor) skal se på muligheter for 

ekstraundervisning/leksehjelp/sommerskole el.l.  

Det gis midler til leksehjelp, siden alle kommuner har krav om at det skal tilbys. Denne hjelpen gis 

nå på de laveste trinnene. Kan dette flyttes til høyere trinn når det er vanskeligere for foreldre å 

hjelpe? Vi er informert om at noen foreldre velger leksehjelp til sine barn på småtrinnet for å få 

gratis SFO. 

Kan man evt. tenke litt utenfor boksen å spørre «gamle» mattelærere, andre pensjonerte lærere, 

andre frivillige, for dette er sikkert et økonomisk spørsmål? Kan det være midler å hente til sånt 

noe sted…? 

 

Skoleball: 

Vi i FAU har siden mars jobbet med å prøve å få arrangere et skoleball for hele skolen, HVIS det 

lar seg gjøre iht. smittevernregler. Vi synes ungdommene våre har gått glipp av så mye det siste 

året, og ønsker å gi dem en kveld de kan huske lenge. Så for at det skal la seg gjøre, har vi 

planlagt det meste ferdig, slik at det kan la seg gjennomføre på svært kort varsel. 

Vi satte av datoen 4. juni i første omgang, og informerte om dette på 8.-klasseforeldremøtene. 

I tillegg ba vi rektor om å sende ut denne informasjonen på SchoolLink til alle foreldre og elever, 

slik at de kunne holde av datoen. Dette har ikke blitt gjort til tross for en påminnelse en stund 

etter første gang. 



I tillegg har både 9. og 10. trinn nå bestemt at de skal ha fest for sine trinn, og 10. klasse har 

bestemt at deres fest skal være 3. juni. 

Dette har ikke FAU blitt informert om til tross for at skolen vet at vi planlegger ball, FAU har fått 

vite om dette fra elever ved skolen. 

 

Pga. de enkelte trinnenes separate arrangement, og at vi ser at sjansen for å få arrangere ball 

øker jo lenger ut i juni man kommer, velger vi nå å flytte datoen til senere i juni.  

Siden det er pressekonferanse om smittesituasjonen i morgen 11.30, avventer vi og hører hva 

som blir sagt der, og bestemmer ny dato på neste FAU-møte den 25. mai. Eller om det som sies 

der gjør at vi ikke behøver å gå videre med planleggingen. 

Vi vil deretter informere foresatte og elever selv om evt. dato og informasjon om ballet. 

 

Helen N. Brennhaugen har snakket med beredskapssjef Henrik Mørch flere ganger for å høre 

hans tanker om et slikt arrangement, og om det er helt usannsynlig at det kan gjennomføres. Han 

er positiv, men som alle vet; pr. i dag er det selvsagt ikke mulig, og ting kan fort snu begge veier. 

Han informerte Helen om et risikovurderingsskjema som må fylles ut før et evt. arrangement. 

Det vil måtte fylles ut uansett hvilken fase i gjenåpningen vi befinner oss i, så han anbefalte oss at 

dette gjøres uansett slik at dette er i orden hvis det plutselig skulle la seg gjøre å arrangere. 

 

Vi har samlet inn til nå ca. 30 000,- fra næringslivet i Sigdal til felles ball. I tillegg har Spar 

Prestfoss sagt at de sponser all mat. Hvis noen ønsker å bidra eller kjenner noen man kan spørre 

om spons, er vi veldig glade for å få hjelp til dette. 

Så vi har ennå ikke gitt opp å få lage en fest for ungdommene våre! 

 

Nytt møte blir da 25. mai, og vil handle utelukkende om evt. skoleball. Avgjørelse om det blir ball 

tas når ny informasjon om smittevernsregler blir gitt fra kommunen. 

 

Referent: Elisabeth B. Skare 

 

 

  


