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Referat fra møte i FAU 15.11.2022 Jørpeland ungdomsskole 

 

8. trinn 9. trinn 10. trinn 

8a. Siv Berge 
8b. Ane Jegleim Fjelde 
8c. Sølvi Dragseth Mangersnes 
8d. Inger K. Vasstveit 
8e. Kåre Halsne 

9a. Bianca Marie Asbjørnsen 
9b. Kristian Fossdal 
9c. Marian Johansson 
9d. Irene Wågen 

10a. Svein Fossdal 
10b. Evelyn Bokn 
10c. Hege Mannes 
10d. Hege Elisabeth Lunde 

 

Forfall: Kåre Halsne, Sølvi Dragseth Mangersnes, Bianca Marie Asbjørnsen 

Til stede var også Ragnhild Sandvik som er fungerende rektor på Jørpeland ungdomsskole. 

Referent: Inger K. Vasstveit, leder FAU-JUS. 

 

1. Godkjenning av innkalling – ingen kommentarer til innkalling 

 

2. Informasjon fra rektor 

Ragnhild Sandvik er fungerende rektor på JUS frem til ny rektor er på plass. 

Jørpeland ungdomsskole skal flytte til Resahaugen. Planen var å flytte til skoleoppstart på  

nyåret, 3. januar 2023.  Bygg & Eiendom ser ikke ut til å bli klar med det som skal gjøres og har 

foreslått å utsette flyttedatoen. Skolen ønsker å flytte til Resahaugen så snart som mulig, men vil 

heller utsette enn å flytte inn på en byggeplass. Skolen er derfor enig med Bygg & Eiendom i deres 

forslag om å utsette, hvis de ikke kommer i mål. Den endelige flyttedatoen, om det blir i januar eller 

til vinterferien, vil bli bestemt i løpet av kort tid.    

I forbindelse med utsettelsen av flyttinging, spør en foreldrerepresentant hva som gjøres for de 

elevene som i dag får helseproblemer ved å være i de nåværende skolelokalene. For dem kan en 

utsettelse på inntil 9 uker oppleves som lenge. Ragnhild skal ta dette innspillet videre til skolen.  

Det ble bestemt at JUS bestiller julegrøt til klassene i år og at foreldre dermed ikke trenger å hjelpe til 

i den forbindelse. Skolen ønsker at foreldre hjelper til med påskelunsjen. 

Det årlige juleballet blir i år 20. desember. Foreldre fra 8. og 10.klassetrinn bes om hjelpe til på ballet. 

Det trengs 20 foreldre fra hvert trinn, totalt 40 foreldre. Disse foreldrene deles på to skift: Fra 18.30 

til 21:30 og fra 21:30 til 24.00. Hvert skift skal ha 20 voksne, fordelt på 10 foreldre fra hvert trinn. 

FAU-representanter gir beskjed til klassene om at det trengs 5 foreldre fra hver klasse på 10.trinn og 

4 foreldre fra hver klasse på 8.trinn.  

3. Status fra 17.mai-komiteen (Lagt fram som en Eventuelt-sak, men flyttet opp til punkt 3.) 

17.mai-komiteen har hatt møte med alle 17.mai-klasserepresentantene, med et veldig godt 

oppmøte. Trinnene som skal bidra neste års 17. mai-dugnaden har fått utdelt detaljert beskrivelse av 

oppgavene som skal utføres og det vil etter hvert komme med mer info til klassene. På 

ungdomsskolen skal 8.trinn ha ansvar for salget. 9.trinn skal ha ansvar for 17.mai-avisa. 
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Overskuddet for 17.mai-arrangementet skal framover fordeles til elevrådene på Fjelltun og Jørpeland 

ungdomsskole, i tillegg til KF-skolen, som også bidrar på 17.mai-arrangementet. I år gikk overskuddet 

til KF-skolen, elevrådene på Fjelltun og Jørpeland ungdomsskole og til elevene i 10.klasse som dro på 

utenlandstur i høstferien.  

 

4. Retningslinje/anbefalinger for organisering av 10.klasse-tur  

Presisering: Dette gjelder den såkalte «Polen-turen», som blir arrangert i regi av foreldre og har 

foregått i høstferien i 10.klasse. 

8.klassetrinnet er i gang med planleggingen av «Polen»-turen. En FAU-representant tok opp 

organiseringen av denne turen og spurte om FAU kan lage retningslinjer eller anbefalinger for 

hvordan foreldrene bør gå i gang med organiseringen av tur og dugnad. Slike anbefalinger er 

utarbeidet av FAU andre steder i landet. Bakgrunnen for spørsmålet er blant annet at foreldre 

opplever at det er vanskelig å få gjennomslagskraft for å diskutere en alternativ tur. Kan slike FAU-

anbefalinger hjelpe til å bidra til takhøyde og rom for å diskutere formålet med turen og hvorvidt 

turen bidrar til ekskludering av ungdommer som ikke blir med på turen? På forrige FAU-møtet sa 

rektor at gjennomsnittlig er det 30 til 40 prosent av elevene på trinnet som ikke blir med på denne 

turen. 

Det er i år blitt framlagt to alternativer, hvor «Polen»-alternativet som ble fremlagt fremstilles som 

en dyrere tur enn Polen-turen. Det har aldri vært hensikten for de foreldrene som har spurt etter et 

alternativ å lage en dyrere tur. Tvert imot har ønsket vært en billigere tur og et ønske om å inkludere 

flest mulig.  

Poenget med retningslinjene er å forsøke å legge til rette for muligheten til å diskutere turmål og 

formål med turen for fremtidige 8.klassetrinn, og å se turen i et inkludering/ekskluderings-

perspektiv.   

Etter saken ble fremlagt, ble det en diskusjon rundt dette. Noen var usikker på hvorvidt slike 

anbefalinger eller retningslinjer er veien å gå.  Kanskje det burde være opp til hvert trinn, ble det 

sagt. Det ble også påpekt av en FAU-representant at siden det ikke er en tur i regi av skolen, så bør 

kanskje heller ikke FAU involvere seg. En annen FAU-representant stilte spørsmål om hvor man skal 

samles for å snakke om dette, og at FAU nettopp kan være et slikt fora, som kan legge til rette for 

takhøyde og diskusjon blant foreldrene. Saken ble diskutert av FAU-representantene på tampen av 

møtet, dermed ble det ikke konkludert hvorvidt FAU skal lage retningslinjer eller ikke. Dette kan tas 

opp igjen til diskusjon ved neste møte.  

 

 

  

 


