
Referat fra møte i FAU ved Meland ungdomsskule  

 

Dato: 30.september 2020 

Sted: Mediateket, Meland ungdomsskule 

Til stede: Hilde Brendehaug Hugaas (rektor), Morten Rosvold (nyansatt rektor), Linda Lilleskare (8B), 

Sandra Olsvoll (8B), Martin Øren (8C), Silje Nortveit (8C), Lisbet Sjursen (9A), Hege Hellen (9B), Jan 

Martin K. Jansen (9C), Håvard Sætre (10A), Therese Vågenes (10 A), Geir -Håkon Gotaas (10B), Audun 

Engesbakk (10B) 

Ikke til stede: Erik Johan Søderberg (8A), Tore G. Bjørset (8A), Heidi Sagstad (9A), Gry Irmelin Dale 

(9B), Anne Berit H. Larsen (9C) 

 

Sak 1: Valg av FAU-funksjoner 

Hege Hellen ble valgt som representant til Samarbeidsutvalg (SU) og kasserer. Therese Vågenes ble 

referent. Valg av leder og nestleder ble utsatt til neste møte da det var en del som ikke kunne stille 

på møtet i dag.  

 

Sak 2: Informasjon fra rektor 

 

Gjennomgang av beredskapsplanen ved pandemi ved Meland ungdomsskule 

• Det er utfordrende å få elevene til å holde en meters avstand. De voksne på skolen minner 

de på dette gjennom hele skoledagen.  

• Hilde informerer om tiltak ved fravær hos ansatte ved skolen og risikovurderinger som blir 

gjort. Skolen har også en plan på stedfortreder for skoleledelsen ved fravær. 

• Skolen er nå på gult nivå. Det vil si at klassene er delt inn i kohorter og kantinen er stengt. 

Skolen har også et fokus på hygiene og opprettholde avstand.  

• Dersom det blir på rødt nivå har skolen et mål om å ikke stenge hele skolen. 

• Skolen har en arealplan for uteområde i forhold til gult og rødt nivå. 

 

Sak 3: Ny Meland ungdomsskule:  

FAU, elevrådet og SU skrev et brev til politikerne i april 2019 med bekymring for plassmangel og 

tilstand til bygningsmassen på skolen. Hilde mener det er kritisk at skolen ikke har kroppsøvingslokale 

med tanke på både det fysiske og felles/sosiale samlinger på skolen. Det er ikke satt av midler til 

bygging av ny skole i kommunebudsjettet. Hilde oppfordrer til at foreldre bør engasjere seg i dette. 

Hilde sender brevet om bekymringsmelding til alle i FAU i år slik at det kan jobbe videre med dette. 

Elevrådet er også positiv til å samarbeide med FAU.  

 

 



Sak 4: Buss-streik 

Hilde informerer om at de fleste elever som tar buss til skolen har funnet en ordning.  Det er noen 

elever som ikke har kommet seg på skolen på grunn av streiken. 

Sak 5: Årshjul 

• Det skal være FAU møtet ca. en gong i måneden 

• Det kan bli vanskelig å arrangere nyttårsball og Valentinsball dette skoleåret på grunn av 

Covid -19 og smittevern.  

• Mikal Lussand er fungerende rektor i oktober til Morten Rosvold er på plass.  

 

Sak 6: Eventuelt 

• Utdanningsmessen er avlyst på grunn av Covid -19. Det vil heller ikke bli aktuelt for elever å 

hospitere på ulike videregående skoler.  Det kommer forslag om at det bør jobbes med andre 

alternativ for å kunne gi informasjon til 10. klasse elever. Hilde vil formilde dette til rådgiver 

ved skolen Katrin E.Drakos.  

• FAU har en Facebook- side og det anbefales at alle som er med i FAU blir medlem av denne 

gruppen.  

 

Neste møte er 28.10.2020 

 

Referent: Therese Vågenes 

 

 


