
FAU – møte 07.03.2022 for 9. klassetrinn 

Mandag 7/3 hadde vi et ekstra FAU møte for Foreldrekontaktene på 9.trinn 

9A – Kåre og Mariann 

9B – Bengt 

9C – Liv Iren og Gunvor   

Rektor var også invitert, men han var ikke disponibel til å stille. Heller ingen andre fra skolens 

administrasjon deltok på møtet. 

 

Årsaken til møtet var oppdelingen av 9. trinn til fire klasser fra høsten 2022, altså ved oppstart 10.trinn 

Som gruppe var de fleste positive til oppdelingen av de store klassene, men vi oppfatter det slik at 

prosessen har vært både uklar, og med ingen utgående felles informasjon. 

Rektor sa ved FAU-møte i desember 2019 at han ville informere FAU så snart han hadde dette avklart, 

for det var allerede da tydelige tegn i økonomien at det ville være rom for oppdeling til fire klasser. Det 

har dessverre ikke kommet noe felles informasjon ut til verken FAU, foresatte eller elever. Og vi 

opplever nå en del uro blant elevene og de foresatte om dette. Derfor ønsker vi tilbakemelding på en del 

spørsmål/problemstillinger. 

- Hvor mange kontaktlærere vi det bli i 10.trinn? 

- Hvorfor er det blitt gitt delvis uklar informasjon til de ulike klassene? Både muntlig i klasserom, 

og også skriftlig på timeplaner. 

- Hvorfor har ikke FAU og foresatte fått en felles informasjon på forhånd? 

- Har skolen dratt noen erfaringer på oppdelingen til fire klasser på forrige års trinn, som også ble 

delt? Hva har gått bra der, og er det noe som skal forbedres? Her hadde det vært fint om 

foresatte kunne fått mer innsyn, og blitt gjort kjent med evt. forbedringer. 

- Hvordan ivaretas elevenes tilhørighet og trygghet i klassegruppen, og i forhold til kontaktlærer? 

- Vil det bli en «ny runde» med bli-kjent-øvelser ved oppstart 10. trinn?  

- Får den enkelte elev lov til å uttale seg om medelever de ønsker, eller evt. ikke ønsker å gå i 

klasse med? (Akkurat på dette punktet er det SVÆRT mange rykter, og mange elever som har 

ulik oppfatning på hvordan dette gjennomføres)  

- Ved oppstart i 8.trinn var skolen veldig tydelig på at det ikke ble aktuelt å bytte klasser, likevel er 

dette blitt gjort ved tre anledninger vi kjenner til. Hvordan blir denne prosessen til høsten?  

- Vil elevene også oppleve endring i sine faglærere? 

 

Vi håper skolen kan ta til etterretning at det har vært en uryddig og uklar prosess på dette sett fra 

foresattes synsvinkel. Og at vi er skuffet over at informasjonen ikke har vært gitt tydeligere, og helst i 

form av et felles møte/skriv slik at absolutt alle (både elever og foresatte) har fått samme informasjon til 

samme tid.  



Allerede 10.februar mottok FAU den første bekymrede meldingen fra en foresatt, og vi har ennå ikke 

fått noe godt og tydelig svar fra administrasjonen på hvordan denne oppdelingen skal foregå. Uro rundt 

undervisningssituasjonen gir utrygghet bland elevene, og kanskje verst for de elevene som er mest 

utsatt. Nå skriver vi 7.mars og pr. nå har en klasse fått beskjed om at foreldremøtet som skal avholdes i 

uke 13 vil inneholde informasjon om oppdelingen. Disse foreldremøtene kommer skjer 6-7 uker ETTER 

at de første elevene begynte å uroe seg for dette. Og slik FAU ser det kunne dette enkelt vært unngått 

med åpen kommunikasjon fra skolen sin side.  

Litt på siden av dette har også denne sammenslåingen gjort at de planlagte klasseturene (til to av 

klassene) til høsten nå må utgå. Og de flere 10-talls tusen som er samlet inn til disse klassene må bli 

brukt på en annen måte, og til et annet tidspunkt. Ikke et kjempestort problem, men nok en uheldig 

følge av den fullstendige mangelen på informasjon fra skolen sin side. 

 

Håper på en god og tydelig tilbakemelding så raskt som mulig. 

 

Med vennlig hilsen FAU på 9.trinn  

Kåre Bugge Sandnes 9A 

Mariann Røbech 9A 

Bengt Roger Brevik 9B 

Liv Iren Erstad 9C 

Gunvor Marie Sevaldsen Lentz 9C 


