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FAU-møte 

Dato:  18.09.2018, kl. 19:00 

Tilstede:   

Basisgruppe Klassekontakt Vara 
8 grønn Halvor Torgersen Anne-Gro Sæther 

8 blå Inger Kristine Ø. Samuelsen Kjell-Ivar Helgestad 

8 gul Maria H. Johansen Louise Olsen 

9 grønn Kari Bjørke Anne Gyro Karlsen 

9 blå Magnus Krossby Trine Gjerløw/Maria Bakke Vik 

9 gul Bente Svennes Mette Høisæther 

10 grønn Cathrine Aasgaard Eide Divana Nakkim 

10 blå Helene Marie W. Eriksen Ellen Pahle Anker 

10 gul Lindis Johansen Anna Auganes 

Administrasjonen Tone Gunnersen  

Ikke tilstede er skravert 

 
Agenda 
 

 Informasjon fra ledelsen 

 Valg av FAU styre og innmelding til BRR.NO 
o Erfaringer 
o Referater 
o Økonomi 
o Vedtekter 
o OneNote 
o møtestruktur 

 Innmeldte saker 
o Trafikalt grunnkurs 
o Høring i Skolesaken 
o Byttedag - Skoleball 

 

 Eventuelt 
 

 
Informasjon fra ledelsen v/Tone 
Tone ønsker velkommen. 
1. Informerer om FAU, organisering og hensikt 
Oppgave er å være bindeleddet mellom foreldre og ledelsen på skolen. 

 Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker 

 Samarbeid elevrådet, SU, SMU 

 Uttale seg om aktuelle saker 
 

Pålagt å føre referat. Gjøres av sekretær fra FAU styret, godkjennes av Rektor før publisering..  



Referat FAU-møte Hvaler Ungdomsskole 

s. 2 

 

 
2. Info om informasjonsplattform for publisering av referat. Det er flere muligheter. (Face, Skooler, 

fronter, skolens hjemmeside) Avgjøres av FAU senere.  
 
3. Årshjul. 

 

 Skoleball planlegging og gjennomføring 

 17.mai planlegging og gjennomføring 

 10 trinn avslutning planlegging og gjennomføring 

 Faste møter 
 

4. Info om SU og SMU. 
Gjennomføres normalt 2 ganger i året. Valg av deltakere fra FAU:  
Bente Svennes og Cathrine Eide 

 
 
5. Info om vurdering for læring og egenvurdering. 

Spørsmål fra foreldre: Er det gjort analyse og undersøkelse om hvordan 10.trinns standpunkt 
karakter er opp mot V.G.S. 
 Svar: Tone informer hvordan dette er. Oppsummert har HVU Meget gode 
eksamensresultater over tid, grunnskolepoeng (gjennomsnitt av alle elevens karakterer ved 
inntak til vgs) varierer fra år til år, men Hvaler-elevene beholder som oftest karaktersnittet sitt 
når de begynner på videregående skole og det er svært få som 5 år etter at de gikk ut 
ungdomsskolen, ikke har fullført videregående eller er i lære. 

 
6. Info om helsefremmende skole: Fokus på sunnkropp i et sundt legeme. RØRE ambassadør, mer 

aktivitet i skolehverdagen. Fokus på nok søvn og rett kosthold. Har søkt om penger til 
«søvnprosjektet» HIPP-PÅ-CAMPUS. Dette vektlegges denne gang på 9.trinn. 
Starter opp med havregrøt etter høstferien. Har funnet midler som gjør at det vil være gratis for 
elevene, men de må melde seg på hver fredag om de ønsker grøt påfølgende uke (tir-fredag).  

 
7. Info om foreldremøter/temadager: 

Har foreldrene noen forslag? Kan være utfordringer ang oppmøte. Så det er viktig at det er god 
forankring blant foreldrene. 
Det planlegges temamøte «søvn og kosthold» som det ble informert om på oppstartsmøte med 
9.trinns foreldrene i august.. 
Temamøte om rus blir gjennomført på 9.trinn på nyåret og gjennomføres av forebyggende enhet 
i politiet på dagtid med elevene og på kveldstid med foresatte. 
Skolen vurderer kontinuerlig mobilfriskole evt mobilbruk/rett bruk. Evt beslutning tas i 
samarbeid med foresatte og elever. Rektor kommer tilbake til dette 
 
FAU  

1. Registrering og oppdatering 
 
Valg av FAU styre og innmelding til BRR.NO 

 Leder: Magnus Krossby  

 Nestleder: Cathrine Aa. Eide 

 Sekretær: Anne-Gyro Karlsen 

 Kasserer: Lindis Johansen 

Valg av representant i SU/SMU: Bente Svennes sammen med Cathrine Eide 
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2. Erfaringer: 
Det ble gjort en gjennomgang av hvordan FAU har arbeidet i 2017/18 perioden innenfor disse 
punktene: 

o Kommunikasjon 
 OneNote, Facebook FAU, Facebook Styre, Mail 
 Må opprettes facebookside for 8 trinn -Ansvar 8 trinn 

o Referater 
o Økonomi 
o Vedtekter 
o Onenote 

3. Møtestruktur 
o Møte nr 2 13.11 kl 18.30 November 
o Planmøte skoleball som gjennomføres tidlig desember 
o 5. Februar 
o 2. April 
o 4. Juni 
o Møter ifm sosiale arrangement settes når dato for gjennomføring besluttes. Følges 

opp på november møtet. 
Saker til oppfølging fra Rektor 

 Referat publisering. FAU anbefaler skolens hjemmeside 
Innmeldte saker 
o Trafikalt grunnkurs – Sendes til foreldre om tilbud. Ansvar Krossby 
o Høring i Skolesaken -Sendes ut info på facesidene til trinnene. Ansvar Krossby 
o Byttedag – Skoleball 

 Hvorledes:  
 Når:  

Beslutning: lørdag. Ny bygg(F). Oppmøte av de som skal selge/bytte.  

Ansvarlig foreldre er 9 trinn. 

Når 13 oktober. Krossby sender ut info til deling på facesidene. 

 
Eventuelt 
 
Skillevegger i dusjen: Dette er ønskelig fra foreldre da det blir mer privat for elevene. Det er fler og 

fler som synes dette ikke er trivelig og sterkt lite ønskelig.   

 

Svar rektor: Er kjent med problemet. Dette meldt inn over flere år til eiendomsavdelingen, men har 

ikke blitt prioritert. Rektor har forståelse for situasjon. Skolen eier ikke bygget. Det er Hvaler 

kommune. 

Fau ber rektor følge dette opp ved neste møte ved Hvalerkommune som er planlagt i oktober. 

Innspill om helsesøster ser på å forebygge dette blant elevene. Følges opp på neste FAU møte. 

FAU er interessert å avklare om dette er en rent økonomisk sak. 

Eiendomsavdelingen til hvaler kommune møter på neste FAU-møte for å svare på spørsmål og se på 

muligheter for løsning. 

Kan båtførerprøve settes opp som valgfag?:  

Svar fra Rektor. Dette er ikke lenger mulig, da det ikke er et valgfag lenger. Skolen kan kun velge 

hvilke valgfag som de skal tilby ut i fra de 14 som Utdanningsdirektoratet har fagplaner i. 
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Møtet hevet kl. 20:10. 
 
 


