
Riska Ungdomsskole Dato: 18.10.2018

FAU saksliste og referat Referent: Aina Sunde Dahl

Tilstede:

Øyvind Fjermestad (rektor) tilstede første 25 min.

Nr. Dato Tema Sak Involverte Kommentarer Lukket dato

Informasjon/saker fra Rektor

18/19-01 sak 18.10.2018
Foreldre-

undersøkelse

Momenter: Trivsel, trygt miljø og mobbing er obligatoriske tema. 

Skolen hadde valgt ut ut noen tema, Fau kom med innspill og ønsket 

2 tema ekstra. (Læringsforholdene på skolen og utviklingssamtalene)

18/19-02 info 18.10.2018 Elevsamtaler

Elevstyrte utviklingssamtaler. Prøve å engasjere eleven i egen 

læring.  Eleven forbereder sin samtale for foreldre og lærer. To fag 

som eleven er stolt over og et fag han/hun ønsker å forbedre. Eleven 

skal også reflektere over sosial utvikling. Eleven viser foresatte 

Google classroom. Eleven får hjelp av faglærer. Foreldre bør ikke 

vente helt til samtalen dersom det er utfordringer. De bør tas opp 

med lærer så fort som mulig.
Saksliste

18/19-01 Sak 18.10.2018 Skoleball
Skoleball: En fra 9. må ta kontakt med fritidskontakten i kommunen. 

Alle i FAU må stille som vakter. Sende e-post og or høre om dato.
Anita Mossmann

18/19-02 Info 18.10.2018 KFU

Veronica var på et kort møte om dette. Møte var om valg av styre og 

presentasjon av KFU. Politisk uavhengig organ og rådgiving for 

kommunen. Kunne ta opp våre interesser. Veronica legger ut KFU 

sin rolle ut på fb.gruppen til FAU. Eks. kommuneøkonomien som er 

interessant for oss. Veronica legger ut link på fb gruppen. KFU er på 

en måte våre tillitsvalgte. Neste KFU møte er 30.oktober.

Veronica

18/19-03 Sak 18.10.2018 Språkfag

Det er ansatt nye språklærer. Vi bør følge denne saken for å se 

hvordan den fungerer. Så langt har elever fra 10. rapportert at det 

går bedre nå. Vi må mulig vurdere ekstra undervisning for de som 

har "mistet" en del av opplæringen. 10. klasse kan komme opp i 

dette til eksamen.

Ingunn A
Følges opp utover 

skoleåret.

18/19-04 Sak 18.10.2018 Butikkbesøk

Det som er utfordringen er at elevene ikke skal gå ut av skolens 

område. Sanksjonene blir forskjellig utført. Skal dette punktet utgå så 

må det opp i SU. Det er viktig at sanksjonene blir utført likt. Vi tar 

dette opp med rektor på neste møte. Har skolen hatt en runde på 

dette med personalet?

Ingunn A

18/19-05 Sak 18.10.2018 Natteravn/miljø

Er det behov for dette? Ingunn tar kontakt med Aslaug & co om å 

komme til neste FAU møte. Da kan vi vurdere etterpå om vi skal ut 

på foreldremøte samlet/trinnvis.

Ingunn A

18/19-06 Sak 18.10.2018 Avslutning 10.trinn

De som sitter for 10. skal egentlig delegere til klassekontaktene, men 

represantanene i år har lyst å bidra til dette. Det er allerede startet litt 

planlegging med de som var med til Polen. 

Siri/Aina

18/19-07 Info 18.10.2018 Google disk

Dokumenter ligger i Drive-mappen. FAU har egen konto. Her legger 

vi mapper med referat, 17.mai, avslutning, nyttårsball osv. Siri 

orienterte om mulighetene.

Alle

18/19-08 Info 18.10.2018 17.mai komite
Foreslått møtedato 15.november kl. 19 her på skolen. Overlevering 

av tidligere arbeid/oppstart av ny komite.
Ingunn A

18/19-09 Sak 18.10.2018
Foreldreundersøkle

se

Fau kom med innspill og ønsket 2 tema ekstra. (Læringsforholdene 

på skolen og utviklingssamtalene). Se Rektor sak 18/19-02
Ingunn A

18/19-10 Info 18.10.2018 Møteinnkallelse
Ønsker Møteinnkallelse med saksliste på mail. Fint om alle trykker 

Like hvis de kommer på møtet og gi beskjed om du ikke kan komme.
Ingunn A

18/19-11 Sak 18.10.2018
Endre rep i 

Brønnøysund

Ingunn tar kontakt med Arve Hølland om å få endret dette med 

konto.
Ingunn A

Marius Undheim, Veronica Haugen, Tom Atle Nordbø, Ingunn Apeland Arnøy, Rebecca Espeland, Anita Mossmann, Ingunn Lea, Siri Hansen, Aina Sunde Dahl
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Brukernavn: FAUriskaungdomsskole@gmail.com 

Passord: FAU4310Riska


