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Referat fra møte 6. november 2018 kl. 18.00–20.00 
 
Sted: Klasserom 10A 
Referent: Kathrine Marie Reksterberg 
 
Til stede: Magnus Vik Lagerberg (FAU-leder), Thomas Horn (8A), Harald Indrebø (8B), Colin Campbell 
(8C), Øystein Sjøstrand (8D), Karen Haug Aronsen (8E), Kathrine Marie Reksterberg (9A), Thorsteinn 
Skansbo (9C), Yvonne Wiklund (9D), Linda Schade Andersen (9E), Marianne Wiig (10A), Bror Falck-
Paulsen (10B), Haldor Hårvik (10C), Eirik Andersen (10D), Marianne Helstad Nalum (10E) 
 
 

DAGSORDEN 
Nr Sak 

1 Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 

2 Godkjenning av referat fra forrige møte 

3 Rapport fra formøte med skoleledelsen 

4 Arbeid i grupper + oppsummering i etterkant 

5 Strategisk plan 

6 Valg av ny kasserer 

7 Klassetur 10. trinn – prosess for gjennomføring og valg av turmål 

8 
8.1 
8.2 

Eventuelt 
Valg av representant i SUSNA 
Status skolefrukt 

 

1. Godkjenning av innkallelse og punkter til eventuelt 
Agendaen ble godkjent, men punkt 5 Strategisk plan utgikk. 
 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Ingen kommentarer til referatet fra FAU møtet 9. oktober, som ble godkjent. 
 
3. Rapport fra formøte med skoleledelsen 
Marit Jensen gjorde oppmerksom på at det har vært tilfeller av at ungdom helt ned til 8. trinn har 
drukket og røyket. Det er også observert ungdom på skolens område på kveldstid (ikke bekreftet 
skoletilhørighet). Marit oppfordrer foreldrene til å følge med på og gjerne ta turen innom skolens 
område på kveldstid. Videre oppfordres foreldre som vet om slike hendelser, til å informere 
lærerne/skolen om dette. Skolen foretar seg ingenting, men kan være oppmerksomme dersom det er 
elever som f.eks. har høyt fravær fra skolen. 
 
Marit takket foreldrene på 8. trinn for å ha deltatt på Vi på Morellen denne høsten og som har tatt 
initiativ til bli-kjent arrangement, som pizzakveld på skolen. 
 
Marit minnet om skolens arrangementer, og gikk gjennom skolens årshjul fremover. Dørene åpnes 
legger til rette for dugnadsarbeid i tilknytning til arrangementet.  Dugnadsmulighetene er fordelt 
mellom trinnene som vist i tabellen under. 
 

Dato Hendelse Dugnadsmulighet 

13. desember Dørene åpnes for foreldre på 8. trinn 10.trinn 

17. desember Dørene åpnes for foreldre på 10. trinn 9. trinn 

18. desember Dørene åpnes for foreldre på 9. trinn 8. trinn 
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Marit orienterte om elevundersøkelsen:  

- 385 elever har svart på undersøkelsen (95,2 %).  
- Skoleledelsen jobber frem mot desember med et utvalg av elever fra 8.-10. trinn, for å forstå 

hvordan elevene mener lærerne bør gi tilbakemelding som fremmer læring.  
- Elevenes medvirkning påvirker elevens evne til å mestre skolehverdagen.  
- Skoleledelsen er opptatt av at elevene på 8. trinn ikke er passive mottakere av læring, men at 

de tenker selv og resonnerer seg frem til løsninger.  
- Elevundersøkelsen viser at det er høy trivsel (4,7), men at lærenes vurdering av elevene 

skårer like lavt som i fjor (3,1).  
- 27. november skal utvalgte elever ha en workshop med lærerne, der elevvurderingene 

diskuteres og elevene kan fremlegge sine meninger. Skolen tar elevenes tilbakemelding med 
seg inn i det videre arbeidet. 

4. Arbeid i grupper + oppsummering i etterkant 
Oppsummering fra arbeidet i Pedagogisk gruppe 

- FAU har midler til å dekke et kveldsarrangement om nettvett i regi av Barnevakten. FAU 
arrangerer derfor åpen temakveld for foreldre torsdag 17. januar2019 kl. 18.00-20.00. 

- Timeplaner for 8. trinn er en utfordring og dette har vært tatt opp med skoleledelsen. Svaret 
fra skoleledelsen oppleves som lite informativt og skisserer ingen løsning. Pedagogisk gruppe 
vil ta initiativ til å be skolen besvare de spørsmål som per i dag oppleves som ubesvart. 

- Pedagogisk gruppe vil følge opp hvordan skolen jobber med å bedre lærernes vurdering av 
elevene, som skåret lavt i årets elevundersøkelse. 
 

Oppsummering fra arbeidet i Arrangementsgruppen 

- To representanter fra 10. klasse har meldt seg til å arrangere skoleball for 10. trinn i januar 

2019. Haldor Hårvik (10C) følger opp disse som tar kontakt med Asbjørn Følling (10D) som er 

ansvarlig fra lærerne. 

- Klassekontaktene oppfordres sterkt til å logge seg inn på Slack, slik at informasjonen mellom 

FAU og klassekontaktene blir mer sømløs. FAU-representant informerer respektive 

klassekontakter om at de blir invitert. E-postadresse og navn sendes til Magnus Vik 

Lagerberg, som legger klassekontaktene inn i Slack. Etter at klassekontaktene har akseptert 

Slack-invitasjonen vil de bli lagt til i riktig trinn-kanal. 
- Karen Haug Aronsen (8E) setter opp en plan for dugnad for 8. trinn, slik at 

dugnadsorganiseringen til 10. trinnsturen kommer i gang tidligere og blir mer systematisert. 
Magnus og Øystein Sjøstrand (8D) og Magnus Vik Lagerberg setter opp en prosess for å 
informere om klassetur. Se også punkt 7. 

5. Strategisk plan 
Punktet utgikk fordi Ernst var fraværende, men settes opp på agendaen til neste FAU-møte. 

 
6. Valg av ny kasserer 
Linda Schade (kasserer) orienterte kort om status for FAU-kassen. Utgangspunktet for agendapunktet 
var at Linda ønsket avløsning. Linda fortsetter imidlertid som kasserer og Kathrine Reksterberg bistår 
med oppstillingen av regnskapet for 2018. 
 
7. Klassetrinn 10. trinn – prosess for gjennomføring og valg av turmål 
Informasjonsmøte for 8. trinn vil bli holdt i januar 2019. Informasjonsmøte for 9. trinn må ennå 
berammes. 
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8. Eventuelt 
May-Britt Nordmann deltar på KFU-møtet 6. november. FAU vil be om en orientering på neste FAU-
møte. 

8.1 Valg av representant i SUSNA 
Øystein Sjøstrand (8D) ble valgt til representant i SUSNA.  
 

8.2 Status skolefrukt 
Punktet tas opp på neste møte. 
 

Neste FAU-møte 
Neste FAU-møte er 4. desember kl. 18.00 klasserom 10A. 


