
Møte i FAU ved Meland ungdomsskule 

Dato: 15. oktober 2018 kl. 18.30 – 21.00 (inkludert formøte 

med klassekontaktene)   

Til stede: 

Hilde Brendehaug Hugaas (rektor) 

Lilli-Ann Hagen (8A) 

Erik Steffensen (8B) 

Mona Grasdal Lampa (9A) 

Aslaug Aalen (9B) 

Nina Cecilie Spurkeland (10A) 

Meibel Våge (10B)  

 

Saksliste for møtet (satt opp av rektor):  

• Om skule-heim-samarbeid og idear til korleis vi kan støtte ungdomane sin trivsel og 
læring 

• Foreldrestyrt klassetur 
• Val av FAU-funksjoner (leiar, kasserar, nestleiar) 
• Årshjul for FAU 2018/2019:  

o Lage møteplan 
o Planleggje aktivetskveld for 8.trinn 
o Gjennomgang og eventuelle endringar av arrangement / møter etc 

• Innspel til skuleruta for neste skuleår 
• Fotograferingsordninga vi har på skulen – kva meiner foreldre om den 
• Informasjonssaker frå rektor, bl.a. om solidaritetsaksjon, økonomisk situasjon, ny 

skule m.m.. 
 

Møtet var todelt; først en felles økt for både klassekontakter og FAU (kl 18.30 – ca kl 20) med 

bl.a. et «mini-kurs» og idémyldring om det å være foreldrerepresentant. Etter initiativ fra 

tidligere FAU ble det i samarbeid med skolen laget en oversikt/avklaring av hvilke oppgaver 

klassekontaktene skal ha. Rektor distribuerer denne «håndboken» til FAU og 

foreldrekontakter etter møtet.   

Foreldrestyrt klassetur ble også tatt opp mens klassekontaktene var til stede. Rektor 

oppsummerer innspillene og informerer videre.  



Klasselister med navn og kontaktinfo på foreldre vil bli distribuert av skolen til 

klassekontakter og FAU-representanter så snart som mulig. Rektor følger opp at dette blir 

prioritert av administrasjonen.  

Referat fra FAU-møtet 

# Sak Status/Argumenter Aksjon 

1.  Godkjenning av innkalling 
til møte 

Godkjent Info 

2.  Valg av FAU-funksjoner 
(leder, nestleder, 
referent) 
 

Aslaug Aalen ble valgt som 
leder.  
Lilli-Ann Hagen ble valgt som 
nestleder og referent. Det er 
ikke behov for kasserer. 
 

Ingen  

3.  Innspill til skoleruten for 
neste skoleår (2019/2020) 
 

• Oppstart etter juleferien 
mandag 6. januar, dvs fri 
både 2. og 3. januar.  

• Skoleslutt fredag 19. juni i 
stedet for torsdag 18. 
juni.  

Rektor tar 
innspillene videre.  

4.  Fotograferingsordningen Det er ikke behov for å ta 
klassebilder hvert år. 
Tilstrekkelig at det tas bilder 
om høsten i 10. klasse. 
Innføres for skoleåret 
2019/2020 (neste skoleår).  

Rektor informerer 
elever og 
foresatte.  

5.  Informasjonssak fra 
rektor: Skoleøkonomien  

Meland kommune har trang 
økonomi og det vil merkes for 
skolen fremover, selv om 
rektor ennå ikke vet helt 
hvordan. Det kan bli aktuelt å 
kutte ned på antall valgfag og 
ha større grupper. Neste 
skoleår blir det også tre 8. 
klasser, så brakker må tas i 
bruk pga plassmangel. 
Foreldrene (FAU) bør bruke 
påvirkningsmuligheten sin 
når budsjettet legges frem. 
Det skal være et 
budsjettmøte snart og 
rådmannen skal legge frem et 
forslag i begynnelsen av 
november.  

Rektor holder FAU 
oppdatert på 
budsjettprosessen.  
 
  

6.  Informasjonssak fra 
rektor: Behov for ny skole  

Kommunen har fattet en 
investeringsbeslutning for ny 
ungdomsskole, men uklart 

FAU vil invitere 
media (journalister 
i Strilen og/eller 



# Sak Status/Argumenter Aksjon 

når byggeprosessen kan 
starte. Diskusjon om 
tomtevalg. Økonomi er også 
en utfordring. Et klart behov 
både for ny skole, inkludert 
gymsal og fellesareal/aula 
som kan samle alle elevene 
på skolen til 
fellesarrangementer. Det er 
både dyrt og tidkrevende å 
leie lokaler andre steder.   
Saken vil bli tema på neste 
SU-møte.  

NH) til FAU/SU-
møte for å få 
oppmerksomhet 
om saken. Fokus 
på viktigheten av 
fremdrift i 
prosessen.  

7.  Informasjonssak fra 
rektor: Tilsyn fra 
Fylkesmannen 

Rektor informerte om varslet 
tilsyn fra Fylkesmannen.  

Rektor informerer 
FAU ved 
eventuelle avvik.  

8.  Informasjonssak fra 
rektor: Solidaritetsaksjon  

Rektor informerte om at FAU 
tidligere har vært positive til 
at elevene deltar på 
solidaritetsaksjonen. Årets 
FAU er også positive til at 
elevene engasjeres i denne 
type aksjoner. Inntektene går 
til samme formål som TV-
aksjonen.  

 

9.  Årshjul for FAU 
2018/2019: Møteplan  

• Mandag 12. november kl 
18-19 (NB! SU-møte kl 19-
20.30)  

• Mandag 7. januar kl 19-20 
 
Enighet om at en del saker og 
avklaringer kan tas på 
telefon/epost for å begrense 
antall fysiske møter.   

FAU-leder 
vurderer løpende 
behovet for 
ytterligere møter 
før jul.  
 
Møteplan for 
resten av 2019 
settes opp på 
møtet i januar.  

10.  Årshjul for FAU 
2018/2019: Julegrøt 

Dato for julegrøt blir onsdag 
19. januar 2018.  

FAU-leder sender 
ut informasjon og 
påminnelse til 
klassekontaktene 
om dato og 
arbeidsoppgaver, 
ref også «håndbok 
for 
klassekontakter».  

11.  Årshjul for FAU 
2018/2019: 

Rektor informerte om at Liv 
Hella kommer på 

Rektor sjekker om 
opplegg fra i fjor 



# Sak Status/Argumenter Aksjon 

Aktivitetskveld for 8. trinn aktivitetskvelden og holder et 
foreldrekurs. Dato: Onsdag 
23. januar 2019. FAU har 
ansvar for aktiviteter og mat 
denne kvelden.  

kan gjenbrukes. 
FAU leder vurderer 
om vi trenger eget 
planleggingsmøte 
eller om det er nok 
m epost.  

12.  Årshjul for FAU 
2018/2019: Skoleball  

Dato for skoleball blir fredag 
15. februar 2019.  

Planlegging i 
januar-møtet. 
Elevrepresentanter 
må kalles inn til 
møtet.  

 

 

Tillegg til referat frå FAU – rektor si oppsummering av klassekontaktmøtet:  

- Alle klassar var representert med klassekontaktar 

- Gjennomgang av FUG sine anbefalingar av korleis klassekontaktar kan følgje opp skule-heim-

samarbeidet (sjå http://www.fug.no/)  

- Gruppe- og plenumssamtale om klassetur. Tradisjonen har vore at foreldre arrangerer 

klassetur på 10.tr. Dei siste åra har ein følgd nokre retningslinjer som skulen har fremma;  

1) Ikkje meir enn to dagar permisjon frå skulen 

2) Oppmoding om lågt prisnivå 

3) Ønskje om at turen vert gjennomført haust 10.trinn for å få klassemiljøbyggande utbyte 

av klassetur 

Tidlegare FAU har kome fram til at innanlandsturar er mest aktuelle, og fleire har reist til 

Dagali aktivitetssenter. I gruppesamtalen kom fleirtalet av klassekontaktane fram til at dei vil 

fortsetje å arrangere turar, men at det er viktig å starte planlegginga tidleg og at alle foreldre 

ønskjer tur. Det er også ønskjeleg å arbeide dugnad for å få ned kostnaden. Det vart også 

fokusert på at fleire heimar kan oppleve at klassetur blir vanskeleg i høve til økonomisk 

situasjon. Skulen har i nokre tilfelle støtta heimar som har meldt frå om at deira ungdom 

ikkje kan få reise på tur pga økonomi.  

- Tidlegare FAU og skulen har utarbeida oversikt over ulike tiltak klassekontaktar skal gjere  - 

sjå eigen plan.  

 

 

http://www.fug.no/

