
Referat FAU-møte 28.mai.2019 
Tilstede: 
Gry Hellberg Mynthe, 10B 
Harald Høyvik, 9A 
Gusta Vaaje Kolstad, 9D 
Andrea Zuur, 9B, nesteleder 
Grethe Heen, rektor 
 
Rektor informerte om følgende saker: 

1) Mobilfri skole: Ordensreglement er blitt endret med forbud om bruk av mobil i skoletimer i punkt 
9 av ordensreglement: «mobiltelefoner og smartklokker skal være avslått og ligge i skolesekken 
eller i skapet hele skoledagen. Mobiltelefonen skal ikke brukes i timene eller i friminutt. I 
friminutt skal det være skjermfritt på skolen. Lærer kan gi dispensasjon i enkelttilfeller.»  
 

2) For å hindre elevene fra å dra fra skolen i friminuttene, særlig til COOP Prix der det ofte 
er mange elever fra Ås VGS, er punkt 12 endret til: «Elevene skal oppholde seg 
innenfor skolens område i skoletida, område som er definert slik: Rundt skolens 
bygninger og ned til fotballbanen, ikke baksiden av gymbygget».  
 

3) ERASMUS besøket var vellykket, prosjektet er ferdig. Skolen søker penger til ERASMUS til 
neste år, med tanke om å samarbeide med land som Italia og Tyskland, med demokrati som 
tema.  (https://www.as.kommune.no/erasmus.6030484-352984.html) 
 

4) DEMBRA prosjekt: Skolen har hatt en runde med Holocaust-senteret om DEMBRA prosjektet 
(https://dembra.no/laeringsressurser/). I skoleåret 2019-2020, kommer skolen til å delta i 
DEMBRA og jobbe med ordbruk og forhold om rasisme og antisemittisme, for at elevene skal 
forstå konsekvensene av bruk av skjellsord. 

 
I følge rektoren er slik bruk relativt utbredt spesielt på sosialmedia og i nettmobbing-saker, og at 
det ikke finnes grenser for bruk av skjellsord i nettmobbingssaker. Noen FAU-representanter la 
til at bruk av skjellsord er relativt vanlig blant ungdom som spiller dataspill. 
 

5) 8.trinn 2019-2020 
- ca 160 elever  
- 8 klasser  
- karakterfri i noen fag. 

 
6) Nye skoletimer fra høsten 2019:  

- mandag 09:30 – 14:50 
- tirsdag, onsdag 08:45-14:00 
- torsdag 8:45-15:00 
- fredag 08:45-14:00 

Rektor sa at dette er ordnet i samarbeid med barneskolene og skoleruter/busser, og løser flere 
problemer.   
 
FAU – saker:  

7) Natteravnordning: Politiet og politikerne har oppfordret foresatte og skolen til å samarbeide om 
natteravn. Foresatte har vist null interesse i deltagelse i det siste. Det stilles spørsmål om:  

- det er behov for natteravn i Ås 

https://www.as.kommune.no/erasmus.6030484-352984.html
https://dembra.no/laeringsressurser/


- de fleste fester og sosiale samlinger, der elevene blir beruset og uønskete hendelser 
foregår, skjer i privatregi,  

- det er flere ungdommer som drar til andre steder som Ski, Langhus, Breivoll, Oslo.  
 

For å vurdere veien videre, vil rektoren invitere SLT koordinator for Ås kommune, Bjørn Erik 
Pedersen, til det første FAU-møte i høst. Han kjenner ungdomsmiljøet i Ås.  

- SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.  
- Mer om SLT her: http://kriminalitetsforebygging.no/slt/slt-modellen/  
- Foredrag: http://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2019/02/SLT-

%C3%85S.pdf 
(Rektoren tilstede i diskusjon) 
 

8) En FAU-representant meldte fra at lærerne har ekstremt lite serverplass for eposten. Rektoren 
informerte at alle ansatte har like mye diskplass og ansvar å rydde/arkivere gamle eposter for å 
unngå dette problemet. (Rektoren tilstede i diskusjon) 
 

9) Info om skolestreik og bestemmelsen om anmerkning kontra fravær. I SU/SMU møte, ble det 
nevnt at noen elver som deltok i skolestreikene i Oslo og Ås har rapportert ulik behandling: noen 
fikk anmerkning, noen fikk fravær, og noen har ikke fått verken anmerkning eller fravær.  

 
Rektoren sa at alle elever som deltok i skolestreikene skulle ha fått ugyldig fravær for hver enkel 
time de var borte. Hun sa at hun vil ordne opp i dette. 
 
FAU oppfordrer alle foresatte som har barn som deltok i skolestreikene til å kontrollere 
om barna sine har fått ugyldig fravær i de timene de var borte. Anmerkning anses som 
mer alvorlig enn ugyldig fravær. Hvis barn har fatt anmerkning, ta kontakt med kontakt 
lære evt. rektor for å ordne opp i saken. 
 

10)  FAU møter i 2019-20 holdes på samme kveld som SU/SMU møter, som før. FAU-leder og -
nesteleder deltar i SU/SMU møtene.  
 
Rektoren har satt opp følgende datoer for SU/SMU og da FAU møter i 2019-20, på tirsdager:   
17.sept.19, 29.okt.19, 03.des.19, 21.jan.20, 24.mars.20, 26.mai.20 
 
FAU oppfordrer alle klasser til å holde foreldremøter i god tid før den første FAU møte. På dette 
møte bør FAU-representanter og klassekontakter for 2019-20 velges og meldes til rektoren og 
nåværende FAU-nesteleder (Andrea Zuur: epost afz_snoopy@yahoo.com) etter valget for at de 
kan kontaktes og innkalles til skoleårets første møte. FAU-leder og nesteleder for 2019-20 
velges i det første FAU-møte. Det minnes om at det er klassekontaktens ansvar til å organisere 
foreldremøter. 
 
GOD SOMMER! 
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