
 

  

 

 

 

 FAU ved EUS 

MØTE-REFERAT  

Sted:  Personalrommet på EUS 

Dato:  Tirsdag 10.12.13 kl. 18.30 - 20.30 

Saker: 

1. Gjennomgang og analyse av Nasjonale prøver. 

De nasjonale prøvene viser en nedgang fra i fjor på alle prøver på 8. trinn. Nedgangen er 0,3 i 

ENG, 0,2 i LES og 0,2 i REG. Resultatene er fra 0,2 til 0,4 under snittet i Østfold og Norge.  

På 9. trinn er det likt som i fjor på LES og en fremgang på 0,1 på REG. Begge prøver ligger på 

Østfoldsnittet, og 0,1 bak nasjonalt snitt.  

FAU uttrykker bekymring over arbeidet med de grunnleggende ferdighetene på barnetrinnet. 

De etterlyser et samarbeid med FAU’ene på barneskolene om dette. De vil også at FAU’ene 

på barneskolene informeres om resultatene og innleder et samarbeid på skolene om 

hvordan man kan heve resultatene. 

Lasse innhenter navnene på alle FAU ledere og sender dem til FAU leder Lise. 

2. Gjennomgang og analyse av Elevundersøkelsen. 

Elevundersøkelsen viser jevnt over gode resultater. Mest gledelig er at elevene trives og at 

det er lite mobbing. Utfordringene ligger i klasseledelse, arbeidsro i timene og 

elevmedvirkning. Flere analyser følger etter en gjennomgang med Elevrådet og personalet på 

skolen. Dette tas opp igjen på neste FAU møte. 

3. Hvordan kontaktes skolen? 

Hvis foreldre ønsker å ta kontakt med skolen har man valget mellom den enkelte lærer eller: 

Teamleder 8. trinn: Lene Smedshaug lene.smedshaug@eidsberg.kommune.no  

Teamleder 9. trinn: Halvor Kjeve  halvor.kjeve@eidsberg.kommune.no  

Teamleder 10. trinn: Margareth Jakobsen margareth.jakobsen@eidsberg.kommune.no  

Ass. rektor:  Catarina Bråthen catarina.brathen@eidsberg.kommune.no  

 FAU ved EUS: 
Leder: Lise Grundt grundta@hotmail.com 97668839 

Nestleder: Siri Lund  siri.lund@hotmail.no  99593255 

Sekretær: Annika Maria Grundt agrundt@online.no  48101992 

Kasserer: Tone Johnsrud tjo@privatmegleren.no 90775346 

Vara: Mona Trømborg mona@innovi.no  95481029 

Vara: Per Herman Bodahl phbodal@online.no  95447344 
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Rektor:   Lasse Thorvaldsen lasse.thorvaldsen@eidsberg.kommune.no  

Teamlederne på EUS har et definert lederansvar som også innebærer personalansvar. 

Spørsmål om lærere kan derfor også rettes til teamledere. 

4. Eventuelt. 

FAU referat sendes med elevene hjem. 

Neste FAU møte er tirsdag 11.02.14 kl. 18.30 på personalrommet på EUS. 

Lasse ber skolesjefen innkalle til møte om Nasjonale prøver med alle skolelederne. 

 

Ref. 

Lasse Thorvaldsen 
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