
FAU Morellbakken skole – skoleåret 2019–2020  

 

Referat fra møte 12. mai 2020 kl. 19.30–20.30  
Sted: Digitalt 
Referent: Marit Sørheim (10A) 
 
Til stede: Knut Ramstad 8a, Anne Strand-Andersen 8b, Hågen Ljøgodt 8c, Ena Strandli 8d, Tuva 
Rosenlund 8e, Harald Indrebø 9b, Colin Campbell 9c, Karen Haug-Aronsen 9e, Marit Sørheim 10a, 
Ingvild Liven 10c, Janne Eide Solvang 10d. 
 
Agenda: 
  

1. Godkjenning av referat 
2. Orientering fra skoleledelsen 
3. Gjennomgang spørreundersøkelse 
4. Ny Opplæringslov; forslag om å fjerne FAU, SU, SMU og FUG (Foreldreutvalg for grunnskolen) 
5. Eventuelt 

 

1. Godkjenning av referat 
Referatet ble godkjent 

 
 
2. Orientering fra skoleledelsen 

Utgikk 

 
3. Gjennomgang av spørreundersøkelse 

 
Skoleledelsen er svært fornøyde med undersøkelsen og arbeidet som er gjort, og bifaller at den 
sendes ut til foreldre. Sendes ut sammen med referatet. 
 
Oppfølgingspunkter hver enkelt FAU rep, fra referat fra møte 28.04.20: 
 
FAU minner om at det er skolens ansvar å arrangere foreldremøter. FAU kan bidra ved at FAU-
representant/klassekontakt tar kontakt med kontaktlærer for å oppfordre til å arrangere et digitalt 
møte, eventuelt tilby å bistå, finne den beste plattformen å arrangere det på. Ansvar for å tilby 
assistanse: Den enkelte FAU-representant  
 
Når undersøkelsen er sammenfattet og oversendt skoleledelsen, skal FAU-representantene ta kontakt 
med sine respektive klassekontakter, informere om undersøkelsen og hovedtrekkene i den.  
Ansvar: Den enkelte FAU-representant 
 

4. Ny Opplæringslov; forslag om å fjerne FAU, SU, SMU og FUG (Foreldreutvalg for 
grunnskolen) 
NOU finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/ 
 
Vedtak: Pedagogisk gruppe forbereder høringssvar til NOU 2019:23 Ny opplæringslov, hvor det ikke 
er formulert godt nok hvordan brukermedvirkning skal foregå. Forslaget ligger under kap. 19 s. 221 
at bestemmelsene om organer for brukermedvirkning i skolen ikke videreføres. Dette gjelder i 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2682434/


prinsippet FAU , SMU (Skolemiljøutvalget), SU (Samarbeidsutvalget) og FUG (Foreldreutvalget for 
grunnskoleutvalget). Høringssvaret er 1. juli. 
 

5. Eventuelt 
 Frakting av fane til og fra slottet. Harald Indrebø, 9B leverer, Ingvild Liven fra 10c henter.  

 Valg av representant til FAU for skoleåret 2020-2021: Klassekontaktene får beskjed fra sine FAU 
representanter om å sørge for å ta dette opp på siste foreldremøte før sommeren, i den grad det 
blir arrangert. 

 Knut spør skoleledelsen om beslutning er tatt vedr. avslutning og vitnemålsutdeling for 10. trinn. 
 

Neste møter: tirsdag 2. juni og tirsdag 16. juni. 
 
 


