
FAU-møte, Ås ungdomsskole – 7. oktober 2020 
 

Til stede: Rektor Grethe Heen, assisterende rektor Frank R. Blindheim, Øyvind Lyshaug 8a, Cecilie 

Hegreberg 8b, Knut Løkstad 8c, Guro Røed 8d,  Filip Kristiansen 8e, Heidrun Larsen Reisæter 8f, Tove 

Vaaje-kolstad9a, Birgigith Hammerlin Johnsen 9b, Steinar Aanesland 9e, Nina Haugdahl9f, Cathrin 

Alexandra Leinhardt 9g, Marit Lilleby Kvarme 9h, Olle petter Almås 9a, Ivar Tveitnes 10b, Andrea 

Ficke Vivian Smith 10c, Anne Sonesson 10e 

Frafall: Ane Gyri Sjøvik 9d, Torgunn Høsteland Sundby 10d 

 

1. Rektor informerer 
• Rektor informerte om FAU sin rolle, form og hvordan utvalget er organisert. Videre 

oppgaver som tilligger rollen som FAU-representant. FAU er et utvalg som sammen med 

skolen skal sikre et godt samarbeid mellom skolen og alle foresatte.  

• På grunn av smittesituasjonen er det en del tradisjonelle aktiviteter som bortfaller dette 

skoleåret. Aktiviteter som skogdag, skoleavslutning til jul, skoleball osv. blir ikke 

arrangert i sin vanlige form. Elevene opplever dette som skuffende og trist, og FAU 

oppfordres til å hjelpe elevene med blant annet å arrangere en form for klassefest som 

en liten kompensasjon for skoleball og skoleavslutning – og som da ligger innenfor 

smittevernreglene.  

• Natteravner der foresatte er involvert gjennom FAU har vært forsøkt gjennomført flere 

ganger. Stort sett går oppstarten greit, men så faller hele ordningen litt sammen. Skolen 

hjelper gjerne til med å få ordningen opp å gå igjen. Skolen kan få på plass flere 

ressurspersoner/instanser som finnes i kommunen. 

• SU og SMU – i begge disse utvalgene sitter det FAU – representanter. Skolen har de siste 

årene slått SU og SMU – mer eller mindre sammen fordi utvalgene har overlappende 

saker. 

• Skolen har en politisk representant i HOK som kan tale skolens sak. 

• Ås ungdomsskole er ungdomsskolen i kommunen som tar imot fremmedspråklige elever. 

Det er nå såpass mange elever at «Internasjonal» klasse nå blir oppjustert. 

• Skolen har gått inn i nok et Erasmus samarbeid – Migranter på europeiske scener – der 

valgfaget, Sal og Scene, er primus motor. Skolen håper så på at det snart blir mulig å 

drive fysisk utveksling igjen. 

• Dembra – arbeidet er startet opp igjen etter en pause etter nedstengingen av skolen. 

• Det foreligger nå et politisk vedtak om nedstenging av skolens kantine. Dette er synd 

fordi kantina har vært et svært godt læringsmiljøtiltak. 

• Skolens arbeid med å bli godkjent som dysleksivennlig skole er forsinket. Skolen skal nå 

være godkjent innen utgangen av 2021. 

• Rapporten fra revisjonen av læringsmiljøet ved skolen, kommer på nyåret. 

2. Skolen og pandemien 
• Skolen er på gult nivå og driver skolen innenfor rammen av smittevernreglene gitt her. 

• Trinnene er fysisk adskilt på skolen. Dette går ganske bra, men gir noen utfordringer med 

hensyn til uteområdet. 9. trinn er f.eks. et stort trinn som har et uteområde som til dels er 



lite egnet for aktiviteter som ballspill m.m. Her jobber skolen med en løsning. Ellers nærmer 

vi oss høst og vinter, og elevene er mer inne. 

• Skolen er beredt til å gå over på digitale flater hvis vi skulle komme i en situasjon der skolen 

stenges.  

• Elever som er syke eller må i karantene, blir fulgt opp av kontaktlærer og faglærere – litt 

avhengig av sykdomsbildet. 

• Det foreligger beredskapsplaner med tiltak ved smittespredning både kommunalt og på 

skolen. 

• Foresatte kan forvente at skolen strekker seg så langt som overhodet mulig, for å gi elevene 

opplæringstilbudet de har rett på. 

3. Skolens læringsplattform 
• Alle skolens klassetrinn skal bruke It`s learning. Læringsplattformer er også stedet elevene 

finner sin ukeplan. 

• Foresatte og elever opplever bruken av it`s learning forskjellig. Skolen jobber nå med å 

utjevne opplevelsen slik at it`s learning vil fungere godt både for elever, lærere og foresatte. 

Foresatte logger inn med MInId på nett. Appen som finnes i dag, er ment for elevene. It`s 

learning jobber med å utvikle en foreldre-app dette året.  

 

4.Møtetider for FAU skoleåret 2020/2021 
• 7. oktober kl. 18.00-19.30 

• 4. november kl. 18.00-19.30 

• 2. desember kl. 18.00-19.30 

• 6. januar kl. 18.00-19.30 

• 3. mars kl. 18.00-19.30 

• 5. mai kl. 18.00-19.30 

5.Valg av leder, nestleder og sekretær 
Leder: Steinar Aanesland  9e 

Nestleder: Knut Løkstad 8c 

Referent /sekretær: Nina Haugdahl  9f 

 

Aktuelle saker: 
Beskrivelse Status Ansvar Frist 

Bekjentgjøring av rutiner og hva foresatte kan forvente 
av oppfølging ved Covid-relatert fravær. Legges på 
skolens hjemmeside. 

igangsatt Rektor 17.10 

Formidle informasjon om hva foresatte kan forvente å 
finne av informasjon når de logger på ITL. 

igangsatt Ass. rektor 21.10 

FAU hjelper elevene med å arrangere klasseaktiviteter 
som kompensasjon for at arrangementer som 
skoleavslutning til jul og skoleball utgår. 

 Leder FAU 01.12 

 

Referent: Frank Robert Blindheim 


