
Referat fra møte i FAU ved Meland ungdomsskule 

Dato: 24.februar 2021 

Sted: På Teams  

Til stede: Morten Rosvold (rektor), Tore G. Bjørset (8A), Erik Johan Søderberg (8A), Sandra Olsvoll 

(8B), Linda Lilleskare (8B), Martin Øren (8C), Silje S. Nortveit (8C), Lisbet Sjursen (9A), Heidi R. 

M.Sagstad (9A), Hege Anette H. Hellen (9B), Anne Berit H. Larsen (9C), Håvard Sætre (10A), Therese 

Vågenes (10A), Geir -Håkon Gotaas (10B) 

Sak 1: Gjennomgang av resultater av elevundersøkelsen på 10. trinn av rektor 

• Resultatene er tilgjengelig for alle på nettsiden https://skoleporten.udir.no/ 

• Det er ikke alle punktene som blir kommentert av rektor  

o Elevdemokrati og medvirkning: lav skår på at elevene opplever at de påvirker det 

pedagogiske innholdet i fagene.  

o Undersøkelsen viser at det er god trivsel blant elevene og få som opplever mobbing 

o Utdanning og yrkesveiledning: lav skår som kan ses i sammenheng med Covid-19 

o Elevene opplever at de får god støtte fra lærerne og fra foreldre 

Undersøkelsen er kun utført på 10. trinn i år. Det er ønskelig at alle klassene på skolen blir inkludert 

neste år for å få et godt representativt utvalg.  

Sak 2: Informasjonsflyt fra skolen 

Rektor ønsker tilbakemelding på hvordan foreldre opplever informasjonsflyten fra skolen. I forhold til 

covid-19 har det vært en veksling mellom gult og rødt nivå. Noen klasser har også vært i karantene. 

FAU tilbakemelder at det har vært god informasjon fra skolen. Noen opplever å ikke få varsel på sms 

selv om de er registret i Visma. Morten vil sjekke opp i det. Vi ser også at det er ulik kvalitet og 

utfordringer når det gjelder digital undervisning og bruk av Canvas.  

Sak 3: Fotograf til skolen 

Rektor har fått en forespørsel fra en fotograf som ønsker å komme på skolen til høsten.  Det er et 

ønske om at fotografen gjør bildene tilgjengelig digitalt først slik at en unngår å få mange bilder som 

skal sendes i retur. FAU mener at rektor kan avgjøre hvem det blir som tar dette oppdraget.  

Sak 3: Dialogmøte med kommuneledelsen 

18.mars skal Meland ungdomsskule ha dialogmøte med representanter fra kommunen om ulike 

forhold på skolen. Dette er et ledd i Alver sitt kvalitetsoppfølgingssystem. Tema er blant annet 

skolemiljø og læringsarbeid. Det er leder i FAU som stiller på dette møtet. Lisbeth har også vært på et 

forberedelsesmøte 8. februar sammen med andre FAU-representanter i kommunen.  

FAU har fått to oppgaver som skal gjøres i forkant av dialogmøtet 18.mars.  

1. Samle inn informasjon fra foreldregruppen på skolen 

• Undersøkelsen skal være anonym. Det kan være utfordrende å få høy svarprosent så 

derfor vil alle foresatte på skolen få mulighet til å svare på undersøkelsen. 

• Vi bruker Mentimeter som verktøy til å samle inn informasjon fra foresatte. 

• Det er viktig å få frem via spørsmålene hva som fungerer godt og hva kan 

forbedres/utvikle. Eksempel: bruk 3 enkeltstående beskrivende ord som beskriver 

hvordan du kjennetegner læring, trivsel og utvikling ved Meland ungdomsskule.  

https://skoleporten.udir.no/


• Lisbeth, Heidi, Silje og Therese jobber med spørsmålsformuleringene og prøver å få 

det klart før vinterferien.  

 

2. Drøft resultater fra elevundersøkelsen i FAU. Fokuser på områdene læringsmiljø og 

foreldre sin medvirkning – finn 3 punkt dere vil trekke fram i presentasjonen på 

dialogmøtet. Si noe om hvorfor. 

• Ved bruk av Mentimeter svarer alle møtedeltakerne på fokusområder fra 

elevundersøkelsen. Trivsel og motivasjon er noe av det som blir fremhevet. Når det 

gjelder skolebygg og manglende fasiliteter som gymsal og forsamlingslokalet vil FAU 

trekke det frem i møte med kommunen.  

• Lisbeth, Heidi, Silje og Therese jobber videre med dette til neste møte. 

Sak 4: Oppdatering fra sak om ny skole 

Plassering av den nye skolen skal være ved Langelandskogen, men dette er enda ikke regulert. 

Arbeidsgruppen har stilt noen spørsmål til politikerne og venter på svar. Kommunen har bevilget 

planleggingsmidler i årene fremover. FAU vil vurdere å gå til media, men vil vente til 

foreldreundersøkelsen er utført for å se om informasjon derfra også kan benyttes.  

 

Sak 5: Registrering i Brønnøysundregisteret 

FAU har fått org.nr 926 061 658. I tillegg er det opprettet kontonummer i SPV, med tilhørende 

bedriftskort. VIPPS er også disponibelt for Meland FAU, med nr 652587. 

 

Neste møte: 21.april 2021 kl. 19  

Referent: Therese Vågenes 

 

http://org.nr/

