FAU på Grimstad Ungdomsskole
(foreldrerådets arbeidsutvalg)

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 1 2019/20
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
Tilstede:
Forfall:
Kopi til:

5.november-2019
Møteleder:
Atle F. Sandberg
Kl. 1900-2100
Referent:
Gunvor Sofia Almlie
GUS Kantine
Neste møte
4. Februar 2020 kl. 19.00 – 21.00
Even Olsen, Robyn Andersen, Grethe Ellingsen, Marianne Tønnesen, Eivind Pedersen, Tom Farbrot
Jorunn Skråning
Therese Nilsen, Remy Andreassen
Ellen Brunborg

Sak:
Gjennomgang
referat forrige
møte:

Beskrivelse

Referat
Referat godkjent

Sak 1/19-20
Oslotur på
10.trinn for
nåværende
8.trinn:

Gå gjennom innspill fra 8C om nytt
alternativ til Oslotur for 10.trinn

8. trinn har hatt møte. Konkrete forslag er
kommet inn: Oslotur og fjelltur. Oslotur
vedstår. Om klassene som kommer ønsker
et alternativ til Oslotur, må foreldre ta initiativ
til det. Initiativet ønskes velkommen av FAU.

Sak 2/19-20

Felles trinnpraksis på
klassesammenkomster. Status?

Statusoppdatering fra Jorunn og Terese

Oppfølgning

Oppfølgingssak.
9. trinn 2 pr år
8. trinn 2 så langt. Ikke noen flere planlagt
foreløpig
(Halloween festen var et svært godt initiativ,
men noe lite oppmøte).
10. trinn: ingen
FAU mener at lik trinnpraksis er oppnådd så
godt det lar seg gjøre, og poengterer at
klassesammenkomster er godt for
klassemiljø og hjem-skole samarbeid.
Sak avsluttet.
Det blir Oslotur for 9.kullet.
Klassekontaktene formidler informasjon om
organiseringa.
Forslag til framtidige dugnadskomiteer:
Arrangere skoledisco med inngangspenger
og salg av mat. Dette kan også gjøre
skolemiljøet bedre.

Sak 3/19-20
9.trinn dugnad
Oslo-tur

Klassekontaktene organiserer dugnad

Sak 4/19-20
Natteravnene

FAUs bidrag her. Atle informerer om
samkjøring med Holvika ungdomsskole

Atle refererer fra innspill på forrige KFUmøte om at ungdomsskolene i Grimstad går
sammen om å gå natteravn. GUS og Holviga
Ungdomsskole går sammen om en
vaktordning der frivillige foreldre bytter på å
gå natteravn. FAU vedtar at vi prøver denne
ordninga.

Sak 5/19-20
Skolens
uteområde:

FAU ønsker at skolens uteområde
forbedres.

FAU går gjennom elevrådets
spørreundersøkelse og registrerer et sterkt
ønske fra elevene om at skolens uteområde
utbedres. FAU ønsker å bistå, men avventer
resultat fra SU møte 7.november 2019.

Statusoppdatering fra Gunvor Sofia

Oppdatering og tilbakemeldinger fra
elevrådet. Forslag er kommet inn og
spørreundersøkelse på GUS er ferdigstilt.
Vi går gjennom denne i møtet.

Atle utformer forslag

Sak 6/19-20
«Luftefriminutt»

Status: Dette gjøres ikke noe med før
skolens uteområde har noe å tilby (sak 5)

Sak avsluttet

Sak 7/19-20
Skole-Pc og filter
mot «voksent»
innhold:

Ellen Vardaasen: SkolePC har filter mot
nedlasting av spill og porno. Samtaler
videre med Ellen Vardaasen om dette

Kan IKT Agder fjernstyre PC og legge inn
flere filter?
FAU gjør ikke noe med saken og viser tillit til
at skolen tar de forbehold som er
hensiktsmessige.
Sak avsluttet

Sak 8/19-20 Fast
punkt:
Innspill fra
klassekontakter

1.Arbeidsuke for 9.trinn – lite hjelp å få fra
skolen. Veldig god intensjon om å la elever prøve seg i arbeidslivet – men synes
det er lite oppfølging. Hva er målet med
arbeidsuka?
2.For lite utvalg i valgfag – i hvert fall for
9.trinn. Hvorfor ble en del valgfag kuttet
fra dagens 10.trinn (når de skulle begynne i 8.trinn ble det gitt en del muligheter) som det skoleåret etter (dagens
9.trinn) – ikke ble tilbudt.
3.Gamle skole-bøker (dagens 10.trinn har
for eksempel veldig gamle Samfunnsfag
–bøker). Det er vel et fag som er veldig
dagsaktuelt så gamle bøker her er vel
ikke greit?

Arbeidsuka er positivt, men det fremmes
ønske om en mer aktiv rolle fra skolen på to
punkter: valg av arbeidsplass og oppfølging
av etterarbeid (eksempel: avsluttende
rapport om arbeidsuka e.l). Sak tas med til
SU
Det stilles spørsmål ved utvalg av valgfag.
Stemmer det at valgfag kuttes over flere år
dersom det ett år ikke var nok interesse, eller
er det andre grunner? (Eksempel: Design og
redesign). Sak tas med til SU.

FAU forstår bekymringen som meldes, men
tilskriver det skolens stramme økonomi samt
avventing på ny rammeplan som trer i kraft
neste skoleår. FAU har tillit til at skolen gjør
det den kan for å ha et godt og oppdatert
læremateriale

Sak 9/19-20 Fast
punkt:
a)

Skolens
læringsmiljø

Saker til
og fra
SU/MU
Eventuelt:
b)

Skal FAU arrangere temakvelder på
skolen? Status.

FAU er positiv til forslaget, og følger saken
videre. Atle kontakter kommunen og de som
arrangerte temakvelden. Sak utsatt til neste
møte

Det er greit. Kjempefornøyd med
miljøteamet.
Budsjettforslaget fra SU

Saker til neste
møte(r):







Skolens læringsmiljø
Temakvelder
Skolens uteområde
Natteravn
FAUs rolle: Informasjon fra FUG
(Atle og Gunvor)
Hjem-skole samarbeid

FAU stiller seg bak høringsnotatet fra
Grimstad Ungdomsskole.

