
Referat - FAU møte 17.sept.2019 

Tilstede: Grethe Heen, rektor, Bjørn Erik Pedersen, følgende FAU-representanter: 

Trinn Klasse FAU-rep. Navn  Forfall 17.sept. 

8 A Rut M. Skjevdal   

8 B Betinna Bækkevold   

8 C   X 

8 D Ane Gyri Sjøvik   

8 E Steinar Aanesland   

8 F Laila Bredal-Knutsen   

8 G Ola Westengen    

8 H Karl Henrik Lilleheier    

9 A Amy Huynh   

9 B Lars Buhler    

9 C Tord Thorshov   

9 D Torgunn Høsteland Sundby   

9 E  X 

10 A   X 

10 B Andrea Zuur   

10 C   X 

10 D Gustav Vage-Kolstad   

10 E   X 

 

• Rektor hadde invitert Bjørn-Erik Pedersen, SLT-koordinator for Ås kommune, til å 

snakke om viktigheten av Natteravn ordning og oppfordrer FAU til å ta ansvar for 

Natteravn.  

o Natteravn er et forebyggende tiltak mot rus som innebærer at 2-3 voksne / 

foresatte går noen faste ruter, ca 8-9 km, om kvelden på helgene, særlig 

lørdag, og på kveldene kjent som festdager (1.mai, 17.mai, osv) mellom april-

juni, ca 14 vakter. I Ås ramlet Nattravn sammen for 3-4 år siden.  

o Ifølge Bjørn-Erik og rektoren, er det lite bruk av hasj og andre rusmidler i 

ungdomsskolen. Når ungdommer kommer inn i VGS, eksploderer bruken.  

o Forslag om at noen fra 8.trinn tar ansvar ble tatt godt imot. Laila Bredal- 

Knutsen (kl. 8F), sa seg villig til å ta ansvar for koordinering av Nattravn.   

o Bjørn-Erik skal sende et skriv om Natteravn til FAU/rektor. 

o Nettside: http://www.natteravnene.no/ 

o Også diskutert: 

o Bryr deg program  

o Rektor nevnte at elevene vil ha foresatte med for å diskutere sosiale media. 

Rektor vil arrangere noe i vår, kanskje med politiet først.  

Nyheter fra rektor:  

• Det blir foreldreundersøkelse i høst – pålagt av politikerne. 

http://www.natteravnene.no/


• 10.trinn tur, tidligere leirskole, er blitt omgjort til lokal tur, skolen stå som arrangør 

istedenfor foresatte. I år var det tur til Breivoll. Fra neste år, flyttes tidsrommet til 

slutten av 9.trinn.  

• Kantinen tilbyr gratis mat – penger bevilget av politikerne, kostnader er 17 kr/per 

elev/daglig. Pengene blir sannsynligvis brukt opp i november. Skolen har verken 

ansatte, kokk eller storkjøkken, som gjør det vanskelig å lage varm mat. De 

trenger utstyr og fasiliteter.  

 

Andre sakser som ble tatt opp etter rektor og Bjørn-Erik dro: 

• Valg – Andrea Zuur, FAU-representant for kl. 10B, ble valgt som FAU-leder.  

Steinar Aanesland, FAU-representant for kl. 8E, ble valgt som nesteleder. 

• Tilbakemelding fra 10.trinn til 9.trinn om arbeidsuke (som skjer i vår i 9.trinn). 

Flere synes forberedelse og oppfølging var mangelfull. Forslag om at FAU tar det 

opp med skolen for at det kan bli bedre.   

• Andrea Z. oppsummerte noen saker fra SU/SMU møte på 17.sept.: 

o Friminutt er for kort, kun 5 min. mellom timene.  

o Kapasiteten i kantinen er sprengt og elevene får ikke lov til å sitte andre 

steder. Det er fortsatt lang kø for å få mat (selv om det er gratis).   

o Forslag om å bringe skoleklokke tilbake. Rektor sa det ikke er aktuelt for 

hver time fordi trinnene har forskjellige timeplaner. Forslag om det kunne 

ringe inn etter spisetid. Innringing er viktigst. Elevene trenger en klokke 

ute. Rektor skal høre med inspektør Frank.  

• Det var diskusjon om kommunikasjon, hvordan FAU kan kommunisere med alle 

foresatte, hvordan sikre at referater legges ut på skolens nettsider kort tid etter 

møter. 

• Det var nevnt at det er ukjent om ungdomskolens FAU har vedtekter.  

• Det var spørsmål fra flere representanter om ansvarsroller. Her kommer 

informasjon samt linker til nyttige opplysninger: 

o Alle skoler har plikt til å sikre at foreldre er representert. Dette skjer via 

samarbeid mellom samarbeidsutvalg (SU), skolemiljøutvalg (SMU), 

foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), klassekontakten, og foreldrerådet. I 

følge FUG (se nede) er alle foresatte medlemmer i foreldrådet.  

o SU/SMU: På Ås ungdomsskolen, er SU og SMU slått sammen for å 

redusere antall møter. SU/SMU består av to representanter fra skolens 

administrasjon, ansatte/lærer, elevråd, og foreldre (FAU-leder og 

nesteleder), samt en politikker som representerer kommunens 

hovedutvalg for oppvekst og kultur. Alle parter kan ta opp saker. Ansvar 

for evt. oppfølging og hvordan saker oppfølges vurderes underveis.  

o FAU: FAU behandler saker som kan gjelde for flere elever, (eks. klasse, 

trinn, skolen) og ikke en enkel elev, unntatt tema kan ha betydning for 



flere. FAU kan også behandle saker de har fått fra SU/SMU. Alle 

representanter kan ta opp saker. På Ås ungdomsskole, pleier rektor å 

være tilstede først halvparten av FAU-møter for å informere om eller 

diskutere saker. I andre halvparten av møter, pleier FAU å diskutere nye 

saker. FAU-leder og nesteleder fungerer som et bindeledd mellom 

SU/SMU og FAU.  

o Typer saker som SU/SMU og FAU tar opp varierer - fra takklekkasje til 

mobbing til organisering av sosiale aktiviteter til uttalelser som skolens 

ordensreglement.  

o Klassekontakt: Klassekontakt fungerer som et bindeledd mellom foresatte 

i en klasse og kontaktlærerne, og så FAU. Hvordan samarbeid mellom 

klassekontakter og FAU-representanter fungerer i praksis varierer fra 

klasse til klasse. Klassekontakten kan be FAU-representanten til å ta opp 

saker til FAU.  

o Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG, se www.fug.no) har en 

nyttig brosjyre om FAU som finnes her: 

https://www.fug.no/medlem-av-fau.470662.no.html 

  

 

http://www.fug.no/
https://www.fug.no/medlem-av-fau.470662.no.html

