
Referat fra møte i FAU ved Meland Ungdomskole (MUSK). 

Dato: 06.10.2021 

Sted: MUSK 

Til stede: Morten Rosvold (rektor), Lisbeth Sjursen (10a), Hege Anette H Hellen (10b), Eli Johansen 

(10c), Erik Johan Søderberg (9a), Linda Lilleskare (9b), Sandra Olsvoll (9b), Martin Øren (9c) Bjørn G. 

Knudsen (8a), Randi Irene B Skauge (8c), Siv Christin H. Bøhn (8d), Elin Irene S Villanger (8d)  

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste:  

Godkjent. 

Sak 2: Konstituering av MUSK FAU 2021/2022 

Lisbeth Sjursen (leder), Bjørn G. Knudsen (nestleder), Hege Anette H. Hellen (Kasserer og SU) Therese 

Vågenes (styremedlem), Siv Bøhn (vara SU)   

(FAU er registrert i brønnøysundregisteret org nr 926 061 658 – må oppdateres med ny nestleder – 

ellers er roller lik som i 2020/2021) 

Sak 3: Presentasjon av forslag til nye ordensreglar med innspill.  

Rektor orienterte om nye ordensreglar. Ønske om å gjøre reglene mer konkrete, spesifikke og 

relevante.  

Innspill:  

• Punkt ift. mobiltelefon. Under pandemien har mobilhotell blitt praktisert i varierende grad. 

Mulig det og har vært litt ulik praksis fra klasse til klasse. Det er no kommet på plass nye 

låsbare mobilhotell i klasserommene som skal gjøre rutinene enklere.  

• Språk i ordensregler. Bør en heller bruke «Du» fremfor «Elevane»? 

Neste steg i prosessen er innspill fra Elevrådet.  

FAU ser ikke behov for ny runde med gjennomgang av ordensreglar. 

Sak 4: Gjennomgang av årshjul.  

Diskusjon omkring årshjul og aktiviteter. Viktig å komme i gang med planlegging av sosiale aktiviteter 

og refleksaksjon snarlig. Full fastsettelse av årshjul med datoer samt inndeling av arbeidsgrupper 

settes som sak til neste FAU møte 25.10.2021 kl 19.00.  

Er det andre aktiviteter (utover det som tradisjonelt utføres ved MUSK) som ønskes gjennomført fra 

ungdommene sin side? Rektor følger opp med elevrådet.  

Sak 5: Skuleball 10.trinn 

Her må det planlegges med dato/lokalitet. Følge opp på neste FAU møte. Lettere med håndtering av 

økonomi ift. tidligere år da FAU nå er registrert i Brønnøysundregisteret og har egen 

bankkonto/vipps.  

Sak 6: Eventuelt 

• Nordhordland.no sin interesse for spisefri. Rektor orienterte om at han har blitt kontaktet 

av avisa NH ang. sak om at elevane må sitte inne i klasserommet å spise maten sin før de kan 



få gå ut. Det er utfordrende dersom alle elevene skal få gå ut av klasserommet for å spise 

mat pga. mangel på plass i fellesarealer. Videre er det ikke nok voksne til å følge opp elevene 

både ute/inne samtidig, da det må være en voksen tilstede i klasserommet så lenge det ikke 

er låst. Har derfor blitt praktisert at elevene skal spise mat i klasserom og kan gå ut etter 15-

20 minutt. Innspill fra FAU: forstår problemstillingen ift. mangel på plass. Skolebygget 

mangler store nok fellesareal og muligheter for å innta medbragt mat andre steder. Ble og 

presisert at det er ønskelig med kantinedrift.  

• Gym. Store utfordringer knyttet til mangel bygningsmasse for faget gym. Det går mye tid på 

transport til/fra og det er utfordrende å få tider på de ulike eksterne lokalitetene. Innspill om 

at dette bør meldes inn som avvik til kommunen.  

• Ny skole: Bygningsmassen til Meland Ungdomsskule er ikke dimensjonert for nåværende 

elevtall og behovet for ny skole er økende i takt med økende elevtall. Det er snart ikke mer 

plass. FAU må drive denne saken videre fremover (som tidligere år), arbeidsgruppe settes 

ved neste FAU møte.  

 

 

NESTE MØTE BLIR 25.10.2021. 

 


