
 

FAU på Grimstad Ungdomsskole  

(foreldrerådets arbeidsutvalg)  

 

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 1 2020/21 
Møtedato: 22. september Møteleder: Atle /Gunvor Sofia 

Møtetid: 19.00 – 21.00 Referent: Atle 

Møtested: GUS kantine Neste møte: 20. oktober kl 19.00 

Til stede: Jan Thelle, Ruth Haugsvær, John Åge Mjåland, Therese Nilsen, Anita Sandkleiv, Pål Bjelland, Ingelin 
Isfeldt, Morten Hanssen, Ingrid Tennfjord, Gunvor Sofia Almlie, Atle Sandberg, Anne Mostad, Nina Foss, 
Aina Stork, May Lindelid, Nina Bergill, Ingrid Gusdal, Sonja Nakbi, Cathrine Flatebø, Inger Helen Kilsti, Ina 
Mette Sandåker, Beate Thygesen, Gurine Seland, Silje Bjerkås, Karsten Hansen, Andreas Luteberget, 
Karin Olsen 

Forfall: Alf Are Johnsen, Maria Haugnes, Even Risbakken, Marianne Gundersen, Annette Høye, Lilite Gaim, Hanne 
Madsen, Martine Strand, Line Klemmetsen, Lisa Gardarsdottir, Bodil Gundersen 

Kopi til:  Ellen Brunborg 

 
 

 
Sak: Beskrivelse Referat Oppfølgning 

 
Sak 1: Tur 
på 10. trinn 

Foreldrekontaktene ønskes 
velkommen og turforslag 
diskuteres  

a)FAU repr. fra 9. trinn har 

laget forslag til alternative turer 
(se vedlegg) 

b) Respons fra skolens ledelse 

og ‘Klubben’ (se vedlegg) 

Sakene ble samla i en 
diskusjon  

 

Gunvor informerte ang initiativ til å endre turen, og om hvorfor dette 
er en sak i FAU. 

10 trinn er låst til Oslotur, om det blir tur (skolen og FAU avventer mtp 
koronasituasjonen). 

Evt. endring av tur gjelder i hovedsak dagens 8. trinn. Og kommende 
8.trinn.Det må evt en sterkt engasjert foreldregruppe på plass tidlig, 
da det krever engasjement og kontinuerlig jobbing for å snu en godt 
innarbeidet tur/ kultur.  

Runde på 8. og 9. trinn: Er det ønske om å endre tur? Pr forrige FAU 
møte, og nåværende er signalene at det ikke er stor interesser for å  
endre. 

Bra dialog for og imot, finansiering, og alternativer. Det kommer frem 
at dette er en sak som har vært oppe mange ganger, og at det gjerne 
kommer opp pga. sterkt utrykt misnøye fra noen få stykker etter 
enkelte turer. 

Synspunkter fra lærersiden ble også presentert i form av referat fra 
møte i klubben, samt at to av foreldrekontaktene også er lærere på 
GUS. Det må tas hensyn til et mangfoldig elevgrunnlag. Mange har ikke 
vært i Oslo. Det kan være utfordringer knyttet til hva enkelte kan ha 
opplevd.  

Dagens tur passer godt inn i et opplegg nær avslutning, etter eksamen 
osv. Det er heller ikke stor stemning blant stab for lengre 
overnattingsturer. 

Dagens tur er også godt faglig forankret, noe som er essensielt for alle 
turer. 

Konklusjon: 

Opplegget rundt tur tas med til KFU og løftes inn for skoleeier. Bør det 
utarbeides et felles opplegg for slike turer i Grimstadskolen? 

Inntil det evt legges føringer rundt dette fra skoleeier, så legger FAU 
saken til side, og kommer ikke til å jobbe videre med å endre tur. Vi 
ønsker likevel å undersøke muligheten for andre 
finansieringsløsninger, noe som kan komme både Oslotur og evt andre 
turer til gode. Dette holder Morten Hansen tak i. 

 

 
 
FAU med Morten 
Hansen i 
spissen 
og 
foreldrekontakte
r 
 



Sak 2: 
Dugnad 

Dugnad for 10. trinn tur Status ang tur. 
Buss blir ikke bestilt enda.  
 
 

Det ble veid for og imot å fortsette og samle inn penger. Kanskje en 
utfordring å få med foreldregruppa når alt er usikkert.  
Vi har ingen kontroll på kva som skje de neste 6mnd. 
 
Konklusjon:  
Oppfordre skolen om å søke om midler fra Udir. 
 
Forsøke å få på plass halvparten, kr 400,- før jul. 
 
Skolen bes sende ut en Visma på at vi tar utgangspunkt i tur, evt så kan 
pengene brukes på noe sosialt etc mot slutten av skoleåret. 
 

Foreldrekontakt
er 

Sak 3: 
Klassens 
samling  
 

Klassens samling holdes som 

normalt 2 gng per skoleår. 
Foreldrekontakter tar initiativ til 
at klassene MED foresatte treffes. 
Smittevernregler må overholdes, 
men kommunelegen har godkjent 
klassesamlinger. Utendørs 
samlinger er å foretrekke. 

FAU anbefaler to samlinger pr år. 
Smittevernregler følges. Her må en følge med og respektere evt. 
endringer. 
 
Nyttig for foreldre å vite hvem hverandre er. 
 
Legger til rette for et godt læringsmiljø at klasser og foresatte fungerer 
sosialt. 
 
Klassekontaktene styrer dette som de ønsker. 
 
Bruke Facebook el.l  
Viktig å kommunisere på en plattform hvor alle er inkludert.  
Foreldrekontaktene kan sende melding via kontaktlærer på Visma. 

Foreldrekontakt
er 

Sak 4: 
Konto 

FAU GUS oppretter konto. 

Hvor mange kto skal 
disponeres? Klassevis eller 
trinnvis? 

En konto pr trinn/ kull. 
Så vil det være en jobb sammen med klassekontakter og 
dugnadsgrupper å ordne tilbakebetalinger av ubenyttede midler om 
dette skulle bli situasjon ved senere anledninger ref korona el.l. 
 
SR-Bank blir bankforbindelse i denne omgang. 
 

Atle 

Sak 5 Ipad vs PC på GUS 

Kommunen har fatta vedtak. 
Hvordan stiller FAU seg? Sak 
kan bringes videre i KFU 
dersom FAU GUS ønsker det. 

Gunvor orienterte. 
Pilot Landvik og GUS, hhv Ipad og PC. 
Det er vedtatt at alle elever i Grimstadskolen skal ha 1 til 1 på Ipad. 
Dette er det stor misnøye om på GUS fordi det trolig vil få negative 
konsekvenser for den digitale opplæringa i ungdomsskolen 
(fagfornyelsen og digitalt løft i grunnskolen). 
 
Det kan virke som om vedtaket er fatta på faglig tynt grunnlag. 
FAU ønsker å jobbe videre med dette i KFU og videre mot skoleeier. 
 
En til en Ipad i hele grimstadskolen er vedtatt, men skoleeier sier 
vedtak skal opp til revurdering. 
Erfaringer viser at de som har hatt Ipad på ungdomstrinn, eks DRUS, 
faller igjennom på videregående, og har en lenger vei å gå mtp digitale 
ferdigheter en bør ha på plass når en kommer dit. 
 
Hva med elever med lese/skrivevansker? To enheter? 
 
Foreldre har på eget initiativ sendt brev til politikere. 
Overgang fra PC til Ipad vil være å ta mange skritt tilbake i forhold til 
digitalt løft. 
 
Vedtak er kun fattet på bakgrunn av økonomi. Har ikke politikerne sett 
de fullstendige rapportene som er presentert?  
Viktig å melde inn de tunge argumentene. Få presentert disse for 
politikerne. 
 
Dette er en viktig sak som FAU vil holde tak i, og ta med i KFU og 
forsøke å legge press på skoleeier. 
 

Gunvor Sofia 



Eventuelt Valg av nytt styremedlem til å 
erstatte Tom Farbrot. 

 

Pål Bjelland stilte seg villig til å overta plassen til Tom Farbrot i styret i 
FAU GUS. 

Atle 

Faste 
saker:  
 

   
 

Trafikk og 
Hjertesone 

Utsettes til neste møte   

Hva skjer i 
SU?  

   

Hva skjer i 
KFU? 

 
 

 
 
 

 

Saker til 
neste møte 

Møteplan FAU: Forslag: 
2020: 20/10 og 17/11 
2021: 19/1, 16/2, 16/3, 20/4 og 25/5. 
 
SU/MU avholder møter: 
2020: 8/10 og 19/11. 
2021: 18/2 og 15/4. 
 

 

    

 


