
FAU-møte, Ås ungdomsskole – 29. oktober 2019 

Til stede: 

Trinn Klasse Tilstede / Forfall   

8 A Rut M. Skjevdal 

8 B Betinna Bækkevold 

8 C Nina Haugdal (vara/klassekontakt) 

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 Pernille Høsteland 

10 A Susanne Greatorex 

10 B Andrea Zuur 

10 C Birgith Johnson (vara?) 

10 D Morton Petterson (vara?) 

10 E Forfall 

1 Rektor informerer 

- 3. desember er det SU-møte og nytt FAU-møte. Representanter fra elevrådet kommer 

på besøk.  

- Kommunestyrets vedtak om gratis mat i kantina skulle opprinnelig vare i 4 år, men det 

er kun budsjettert med penger ut 2019. Frukt-ordningen fortsetter. Maten, som er brød 

og pålegg med grønnsaker, er en stor suksess. Både sosialt miljø og læringsmiljø er 

merkbart bedre. Det er noen som ikke rekker frokost og som ikke har med matpakke – 

disse elevene blir fanget opp av mattilbudet. Mattilbudet begrenser også antall elever 

som går på butikken i storefri. Tilbudet er blitt bedre siden det startet, flere 

påleggssorter, maten leveres til skolen, organiseringen går enklere nå enn i starten. 

Det var allerede ansatt en person i 60 prosent stilling til kantinearbeid før prosjektet 

startet. Stillingen har blitt oppskalert noe i ettertid. Det er ikke brukt lærerressurser til 

kantine i denne perioden. 

Rektor har inntrykk av at elevene er positive til tilbudet og etterspør det. De ønsker seg 

varmmat en gang i uka, særlig på torsdager, som er en lang dag.  



Tilbudet kan videreføres med en pris på 400 per elev per semester. Dette fordrer at ca. 

350 elever er med på ordningen. 

Rektor spør: Ønsker FAU å videreføre tilbudet mot et beløp per elev? 

FAU konkluderte med at det er ønskelig med et tilsvarende tilbud, men det bør være 

gratis. Rektor vil jobbe videre med å regne på løsninger og søke om støtte. 

- Vannprosjektet på 9. trinn er ferdig og har vært et populært innslag i undervisningen. 

- Internasjonal uke uke 44, temaet er Kongo. Torsdag 31. oktober er det OD for 9. og 10. 

trinn. 8. trinn skal være på skolen og ha Halloweenfest. 

- Foreldreundersøkelsen – mange har ikke fått lenken til denne i Transponder. Info og 

lenke skal også være sendt som e-post. Har man ikke fått den, gi beskjed til skolen. 

Selv om det står i informasjon sendte ut til foreldre via Transponder at fristen er 

1.november, har Utdanningsdirektoratet satt svarfristen til 3.januar.   

- Bruk av ringeklokke ute diskuteres blant skolens ansatte. Det skaper stress med 

ringende klokker, så rektor og lærerne ønsker ikke dette. Vanlig klokke ute er bestilt. 

Det skal være montert klokker i alle klasserom nå. 

- Politiet har vært her én gang i høst og gått rundt for å opparbeide kjennskap til 

elevene. Prate, ufarliggjøre seg og skape tillit, som forebyggende tiltak.  

Dersom politiet av en eller annen grunn foretar razzia på skolen, vil det bli informert om 

dette.  

2 Friminutt 

- Rektor orienterte: Det er korte friminutt fordi skolen begynner et kvarter senere og 

fordi man må forholde seg til busstider. Vi må begynne å jobbe med Ruter nå for å legge 

neste års kabal.  

Rektor argumenterer med at det er pedagogiske årsaker til at man ønsker 60 minutter 

timer fremfor 45. FAU stilte spørsmål ved dette. Er det problematisk med lengre 

læringsøkter og kortere friminutt? Er læringsutbyttet godt når man ikke rekker å trekke 

luft og gå på do mellom øktene? 

Klassetrivsel er kartlagt i alle klasser. Resultatene er bra, det er mange faktorer som 

fører til dette positive resultatet. 



Elevundersøkelser pågår nå. Man må gjennomgå denne for å få konklusjoner på om 

lengden på læringsøkter og friminutt er positivt eller negativt.  

Rektor melder at elevene synes det er positivt å starte litt senere. De vil ikke starte 

tidligere, og de vil ikke at skoledagen skal være lengre.  

FAU ønsker tilrettelegging av læringsøktene med noe fysisk aktivitet, luft osv. ved 

behov. 

Til tross for at rektor og de fleste foreldre rapporterer om at det er problemfritt med 

lange økter og korte friminutt, forteller elevrådet at det er problematisk med så korte 

friminutt. Dette vil FAU ta tak i. Elevrådet kommer på neste FAU-møte 3. desember. Vi 

går videre med saken når vi kan diskutere med elevenes representanter. 

3 Kantine 

Elevrådet rapporterer om sprengt kapasitet i kantina. Det er ikke nok bordplass til at 

400 elever kan sitte der og spise samtidig. Flere av bordene brukes til maten som er satt 

ut. Elevene får stadig beskjed om at de ikke kan sitte i gangen eller i klasserommene.  

FAU diskuterte frem konstruktive løsninger på plassproblemet: 

• Er det mulig å dele inn dagen i to spiseøkter?  

• Kan man innrede i gangen ved bordtennisbordet med bord og benker så det blir 

spiseplass til alle? 

• Er det mulig å ta med mat opp til klasserommene og ha et ordenselevsystem med 

rydding av servise/bestikk ned til kantina etterpå? 

FAU-leder kommer til å sende de forslagene videre til rektoren. 

4 Mattehjelp/mattemaraton 

Jon Fredrik Strandrud, far i klasse 10B, opprettet mattehjelp/mattemaraton for klassen i 

fjor og fortsetter i år med dette som forberedelse til tentamen/eksamen. Det er ønske 

fra mattelærerne om at andre 10. klasser kan være med på dette tiltaket. Dette drives av 

Strandrud og noen andre foreldre, som har tatt ansvar for organisering og stiller en dag 

eller to.  

Informasjon fra Strandrud formidles til foreldrene på 10. trinn via klassekontaktene. 


