
FAU-MØTE 08.01.18 
 
Tilstede: Ellen Dorthe Jensås 8C (FAU-leder), Lars Rune Solheim 10B, Synnøve Henden 10A, 
Ken Skar 10D, Tom Ellingvåg 8B, Elisabeth Sivertsen 10C, Irina Ulseth 9B, Maria Morch 9C, 
Anita Moen 9C, Torill Gjøstøl 10D (sekretær).  
 

1. Rektor informerer 
*Økonomi: Er i balanse. Skolen trenger ikke kutte i budsjettet for kommende skoleår. 
*Er 290 elever per dags dato som går på NUS. 
*En utvekslingsstudent fra Tyskland, begynte i 10C i dag. 
*Kristiansund kommune vil oppdigitalisere skolene i årene fremover.  Dette vil vises på NUS 
med: 
IKT blir snart forbedret på skolen. Det er kjøpt inn utstyr som er klar til å monteres opp.  
Info-skjermer som vil henge rundt om på skolen der info vil rullere.  
8.trinn får ny PC, 1:1, som skal følge eleven. Plan for utrulling legges av skolen.  
*Elevundersøkelse utført før jul. Resultatet er ikke kommet ennå. Spørsmålene som ble stilt 
står på U-dir sine sider. 
*Nordlandet Ungdomsskole, som fungerer som en forsterket skole, har nå 7 elever som er 
integrert i trinnene. Tilbakemelding fra foreldre/verger er bare positive.  
  

7- 17/18 SU-møte nov 2017. Saker som skulle tas opp ved neste FAU-møte. 
1. Ønske om fritak fra mobilhotell i langfri.  Ble begrunnet med at mobilen fungerer som 

trygghet hvis en ikke har noen å være sammen med. Svaret fra FAU: Vi oppfordrer til 
at mobilen blir værende i mobilhotellet i løpet av skoledagen. Dette begrunnes med 
at det vil gå mye tid og ressurser hvis alle skal hente ut og sette inn igjen mobilen i 
løpet av langfri og at ordningen lett kan skli ut hvis dette blir gjort. Det må 
oppfordres til mer sosial kontakt. Flere 10.klassinger har uttalt at de synes denne 
ordningen er veldig bra og har gjort godt for det sosiale miljøet på skolen. 

2. Elevrådet ønsker en snarvei gruslagt forbi blokka på Nordlandetkrysset. Dette er en 
snarvei som ofte blir gjørmete. Rektor skal sjekke med kommunen angående dette. 

3. Noen elever må vente en god stund på bussen etter 7.time. Samarbeidsutvalget kom 
selv frem til at det ble vanskelig å få omgjort en rutebuss, slik at saken ble henlagt. 
 

8 – 17/18 Klassetur og klassekasse 
Spørsmål fra pårørende om det er det lagt føringer for klassetur? Svaret er at det er opp til 
hver enkelt klasse hvordan en vil planlegge og gjennomføre tur, men det eksisterende 
regelverket skal være førende: Alt må skje i privat regi. Turen må tas på helg eller i 
skoleferier. Alle samler inn penger til alle. Inntekter går ikke til den enkelt elev. Skolen 
trenger ikke være disponibel for arrangementer.  
 
FAU ønsker å få frem at for elevens del er ikke det viktigste hvor en drar, men at alle har 
anledning til å bli med på tur, som er viktig for samholdet i klassen. Det er viktig at alle blir 
med på tur og at de gjør noe sammen. Dette er lettest å få til når prisen på tur er lav. Vi 
mener også at det er viktig og positivt at en bruker nærmiljøet.  
 
Flere klasser samler inn en viss sum per skoleår, som da brukes til klassetur og eventuelt 
avslutningsfest. Dette regnes da som en gave til klassen i felleskap og er ikke å påregne som 



egenandel, da gratisprinsippet skal gjelde i grunnskolen. En slik ordning gir økt sjanse for at 
vi oppnår målet med at alle elevene i klassen blir med på tur. 
 
Vedlagte fil fra Utdanningsdirektoratet omtaler regelverket for skoleturer. 
 

9 – 17/18 Midler i FAU.  

Elsebeth, på administrasjonen, har regnskapsoversikt. Disponibelt beløp for FAU er på 
kr.1.888. I tillegg står det kr. 5.000 på kontoen som er øremerket ”utsmykking av skolen”, 
gitt som gave fra daværende FAU i forbindelse med nytt skolebygg. Nåværende FAU ble 
enige om at pengene bare kunne stå til det eventuelt oppstår et behov. Det er ikke planlagt 
mer innsamling til FAU per i dag. FAU oppfordrer skolen til å ta i bruk gaven på kr. 5000 til 
det øremerkede formålet 
 

10 – 17/18 Innkomne saker fra foreldrekontaktene 
Det var ikke kommet inn noen saker.  

 
11 – 17/18 Eventuelt  
MOT-arrangementet den 2/1-18 kom for noen foreldre litt brått på. Flere kunnet kommet 
hvis det ikke hadde vært 1.arbeidsdag på nyåret.  
 
FAU diskuterte elevkvelder som ikke arrangeres i regi av skolen. Det må være foreldrenes 
ansvar om de vil sende barnet. Avtal gjerne foreldre imellom om hvilke regler som skal 
gjelde. En kan eventuelt ta det opp på Foreldremøte i klassene. Et annet tips er å varsle 
Natteravnene om å møte opp på elevkvelder.   
 
 
 


