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Referat fra konstituerende møte i FAU 27.08.2020 

 
Tilstede: 

 

Fra foreldrene: Therese Nilsen, Gunvor Sofia Almlie, Atle F. Sandberg,Ingrid Lausund 

Tennfjord, Morten Hanssen, Ingelin Isfeldt, Pål Bjelland, Alf Are Johnsen, Anita Sandkleiv, 

John Åge Mjåland, Camilla Svenningsen. 

 

Fra skolen: Ellen Brunborg, rektor. 

 

Frafall: Ruth Justi Haugsvær, Jan Thelle 

 

 

Rektor informerte om Vedtektene for FAU ved Grimstad ungdomsskole. Vedtektene var 

sendt som vedlegg til innkallingen til konstituerende møte. 

I møtet ble det snakket om forhold som det vil være naturlig for FAU å jobbe med, både 

avsluttede saker fra forrige skoleår, saker som det fortsatt vil være naturlig å jobbe med og 

eventuelle nye ting som skolen forventer at må behandles.  

 

Det ble spesielt trukket fram arbeidet med å se på alternativer til Oslo-tur. En del forhold ble 

sjekket ut forrige skoleår med man rakk ikke å lande på om tur-tilbudet på 10. trinn bør endres 

eller opprettholdes for årets 9. og 8. trinn. For årets 10. trinn er det bestemt Oslo-tur. Årets 9. 

trinn var det trinnet hvor ønske om endring kom opp forrige skoleår. Hvor mange foreldre 

som ønsker et annet turalternativ inneværende skoleår er uvisst. To FAU-representanter fra 9. 

trinn uttalte at de satt med inntrykket av at Oslo-tur var greit for de klassene som de 

representerte. For 8. trinn er dette helt nytt og man har ikke tatt stilling til det. Dette blir noe 

FAU kommer til å jobbe mer med. 

 

Videre ble det redegjort for hvordan skolen har organisert Samarbeidsutvalget og 

Miljøutvalget i det vi kaller skolens Medvirkningsgruppe.  
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[Skriv inn tekst] 

 

Organiseringen og forklaringen av modellen for medvirkningsgruppa, var sendt som vedlegg i 

innkallingen til konstituerende møte. 

Her følger oversikt over representantene i årets FAU og deltakere i medvirkningsgruppa med 

vararepresentanter: 

 

 

 

Første møte i FAU ble satt til 22.09.2019 i kantina på Grimstad ungdomsskole. Innkalling 

kommer. 

 

Møtedatoer for Medvirkningsgruppa er satt til 24.09 + 19.11 + 18.02 + 15.04 kl. 18.00 – 

20.00 på møterom 160, 1 etg på Grimstad ungdomsskole. 

 

Referent: Ellen Brunborg, rektor. 

 

 


