
 

FAU på Grimstad Ungdomsskole  

(foreldrerådets arbeidsutvalg)  

 

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 6 2019/20 
Møtedato: 26. mai 2020 Møteleder: Atle  

Møtetid: 19.00 – 21.00 Referent: Gunvor Sofia  

Møtested: Møte pr Zoom Neste møte: Blir annonsert 

Til stede: Remy Andreassen, Grethe Ellingsen, Eivind Pedersen, Tom Farbrot, Jorunn Skråning, Atle Sandberg, 
Therese Nilsen, Marianne Tønnesen, Gunvor Sofia Almlie, Robyn Andersen,  

Forfall: Anita Sandkleiv, Even Olsen 

Kopi til:  Ellen Brunborg 

 
 

 
Sak: Beskrivelse Referat Oppfølgni

ng 

 
Sak 1/19-20  
Andre 
alternativ til 
Oslo-tur 8. 
trinn 

a)Respons fra skolens ledelse 

 

 

 

 

 

 

b)FAU repr. fra 8. trinn har 

laget forslag til tur og 
presenterer disse 

(Marianne Tønnesen 
Anita Sandkleiv, Jorunn 
Skråning, Tom Farbrot, 
Therese Nilsen) 

 

 

 

 

Eivind Pedersen legger fram skolens syn på endring av tur:  
 
I kommunikasjon med rektor per epost kommer det fram at skolen ikke 
ønsker å pålegge ansatte noen ekstra arbeidstid eller oppgaver knytta til 
tur. Dette i tråd med ‘leirskoleloven’. Overnattingstur med lærere virker 
derfor svært lite aktuelt på dette tidspunktet. Likevel skal «Klubben» 
(ansatte og tillitvalgte) diskutere hvorvidt det er ønskelig med endring av 
turtilbud i et møte som holdes 10. juni, så utfallet er ikke klart ennå. 
Klubben er informert om FAUs ønske i saken. FAU avventer respons fra 
klubben. Skolen er ellers positiv til at FAU organiserer foreldrestyrt tur 
uten skolens innblanding.  
 

FAU ønsker en løsning hvor skole og foreldre er sammen om en tur. 
Fokus på det sosiale vil alltid være høyt, men det er gode muligheter til å 
kombinere faglig innhold til de ulike turene. 

FAU ønsker fortrinnsvis at turen legges tidlig høst i 10.klasse, dette for å 
få utbytte av turen i forhold til klassemiljø, samhold og trygghet inn i det 
siste skoleåret. Det er blitt diskutert trinn eller klassetur, og man ser for 
seg at det praktisk er best med klassetur (eventuelt to klasser sammen). 

Forslag (forslaget i sin helhet blir vedlagt):  

 Friluftslivtur i Grimstad og omegn.  

Steder som er nevnt, Bjørkos, Storemyr, Marivoll, Drotningviga, 

Østerhus/ område bibelskolen, o.l. 

Lærerne kan ha faglig innhold på dagtid, foreldre kan bidra i for-

hold til organisering og overnatting.  

 Kilandssenteret – dagstur, eller overnatting 

Aktivitetsdag, «teambuilding», bevegelsesglede, mestring, livs-

glede, trygghet,… 

 Evje – «Troll Aktiv» – dagstur 

Aktivitetsdag, «teambuilding», bevegelsesglede, mestring, livs-

glede, trygghet,… 

 Kristiansand – «Høyt og Lavt» - klatrepark - dagstur 

Aktivitetsdag, «teambuilding», bevegelsesglede, mestring, livs-

glede, trygghet,… 

 Oslotur som i dag 

 Foreldrearrangert tur til Polen med «Aktive fredsreiser»/ «Hvite 

busser» - høstferien 

- Historie, 2.verdenskrig 

 Danmark – dagstur, eventuelt en overnatting 

Nordsjøakvariet, Hirtshals 

 Fårup Sommerland 
 

 
 

Komme-
nde FAU 
Med 
Therese, 
Anita, 
Atle og 
Gunvor 
 



Forslagene legges først fram for «Klubben», og 
diskuteres deretter (med evt endringer) på 
foreldremøtene til høstens 8. og 9. trinn.  

 

Sak 2/19 – 
20 

FAU GUS oppretter konto og 
registerer seg som forening i 
Brønnøysundsregisteret 

Atle Sandberg legger fram hvor vi er i prosessen.  
FAU skal konstitueres til en stiftelse/forening. Det opprettes et styre som 
består av Atle Sandberg, Therese Nilsen, Tom Farbrot og Gunvor Sofia 
Almlie. FAU gir Atle fullmakt til å opprette stiftelsesdokumenter. FAUs 
medlemmer signerer når dokumentene er klare.  
 
FAUs vedtekter må endres noe fordi vi blir ei forening. Det må også 
velges en kasserer. Dette gjøres ved første FAU møte til høsten.  
 

Atle 

Sak 3/19-20 10. trinn og retur av innsamla 
turpenger (avlyst Oslotur) 

Kun til informasjon: FAU representanter og fjorårets foreldrekontakter på 
10. trinn, har vedtatt å returnere de innsamla pengene til de som gav 
dem. Dette er en omstendelig jobb for de som har hatt pengene på konto. 
Martine Strand og Hanne Madsen koordinerer tilbakebetalingene. 
Fjorårets foreldrekontakter på trinnet får beskjed, og Vismamelding 
sendes foreldrene når utbetalingene er klare. 
 

Jorunn 

Eventuelt:  Tilbud om språkfag reduseres 
på GUS 

Det bekreftes at tysk som språkfag ikke skal tilbys det kommende kullet 
på GUS. Årsaken er lav rekruttering og innstramma økonomi.  
 
FAU ønsker på det sterkeste at GUS strekker seg langt for å opprettholde 
et mangfoldig språktilbud. GUS er Grimstads største skole og bør 
etterstrebe å holde det varierte språktilbudet åpent tross noe lav 
rekruttering. FAU oppfatter nåværende tyskundervisning som svært god. 
Tilbudet om tysk som fremmedspråk vil bli savna og vil også få 
konsekvenser for de elevene som ønsker å ha tysk som fremmedspråk i 
videregående skole. 
 
 

 

Hva skjer i 
KFU? 

 
 

I KFU diskuteres kretsgrenser. Noen av FAUene i kommunen har sendt 
inn høringsuttalelse. FAU på GUS har sammen med skolens ledelse 
sendt inn høringsuttalelse tidligere i prosessen, og blitt hørt. FAU sender 
derfor ikke inn ny høringsuttalelse nå.  

 
 
 

 

Saker til 
neste møte 

 Endring av FAUs 
vedtekter 
 

 Alternativ til Oslotur: 
Respons fra 
‘Klubben’ 

 
 

 

Neste møte  Til høsten rett etter første 
foreldremøte 

Dette var årets siste møte, og vi takker for innsatsen til dere som nå 
forlater FAU. Dere fortjener blomster, is og en klem, men på digitale 
møter er dette litt vanskelig å overbringe.  

Høstens FAU består av:  
8. trinn: ikke valgt ennå 
9. trinn: Therese Nilsen, Anita Sandkleiv, Alf Are Johnsen, Pål Bjelland, 
Ingelin Isfeldt 
10. trinn: Morten Hansen, Anne Mette Bjørkavåg, Atle F. Sandberg, 
Gunvor Sofia Almlie 

 

 


