
 

  

 

 

 

 FAU ved EUS 

Referat FAU-møte 

Sted:  Personalrommet på EUS 

Dato:  Tirsdag 11.02.14 kl. 18.30 - 20.00 

Saker: 

1.  Presentasjon av analyse etter gjennomgang av Elevundersøkelsen med Elevrådet og 

personalet ved EUS. Rektor gikk igjennom oppsummeringen av analyser i elevråd og hos 

personalet. Det ble informert om at Skolekontoret i Eidsberg skal utarbeide en tilstands-

rapport for skolene i Eidsberg (samlet og enkeltvis). Det er også bestemt at barneskolene skal 

starte opp med tilsvarende elevundersøkelse allerede i vår.  

2.  Presentasjon av refleksjoner gjort av Elevrådet og personalet ved EUS over mestringsnivået 

på skolen, etter gjennomgang av Nasjonale prøver. Rektor presenterte årets og tidligere års 

resultater av NP ved EUS, sammenlignet med Østfold og Norge. Snittet på EUS var lavere i år 

enn på flere år. Det er blitt gjort en evaluering av resultatet av de Nasjonale prøvene. Ut ifra 

den kan man lese at det er de grunnleggende ferdighetene som må styrkes innenfor alle tre 

fagene (lesing, matte og engelsk). I evalueringen er det foreslått flere tiltak som det skal 

jobbes med fremover på EUS, men også tiltak som kan adresseres til barneskolene.  

3.  Bør det settes sammen refleksjonsgrupper som kan diskutere disse undersøkelsene  i 

forhold til innhold, resultat og ev. tiltak? FAU ble enige om at dette punktet tas opp igjen 

ved neste møte. Det kan være hensiktsmessig å legge kommunens tilstandsrapport til grunn 

for dette arbeidet.  

4.  Fokusområdet neste år – Grunnleggende ferdigheter 

a. Bør det sendes informasjon til FAU ved barneskolene om at dette er et 

fokusområde ved EUS neste år? FAU ved EUS mener at dette vil være positivt for 

arbeidet med å styrke de grunnleggende ferdighetene allerede på barneskolen. 

Avventer bekreftelse fra rektor om at dette blir et fokusområde ved EUS neste år 

(2014/2015) før informasjon sendes.  

b. Skal FAU ved EUS ha som mål å etablere et samarbeid med FAU ved barneskolene 

om de grunnleggende ferdighetene på barnetrinnet? Ja, det bør være et mål. I 

tillegg bør skolesjefen involveres i arbeidet. 

 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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c. Skolesjefen skulle innkalle til møte om Nasjonale Prøver med alle skolelederne – 

Resultat av møtet? Møte er avholdt. Det er ikke distribuert noen dokumenter fra 

skolesjefen i saken.  

5.  Gjennomgang av skriv angående 17. mai, fra ordfører Erik Unaas (se vedlegg). 

Det ønskes tilbakemelding så snart som mulig. Rektor gir beskjed til Erik Unaas om at EUS 

blir med i barnetoget på Mysen. Det kommer opp spørsmål ift fane for EUS. Mulig at Ung-

domsrådet i Eidsberg kommune kan søke om tilskudd/sponsormidler til en ny fane. Rektor 

spiller inn forslaget til lederen i elevrådet. 

6.  Eventuelt. 

Nytt FAU-møte avtales til tirsdag 8. april kl 18.30. 

SMU-møte (Skolemiljøutvalg) avtales til tirsdag 13. mai kl 18.30. 

 

Oppfølgingspunkter i neste FAU-møte blir bl.a.: 

a. Refleksjonsgrupper mht NP og elevundersøkelse 

b. Samarbeid med barneskolene rundt grunnleggende ferdigheter 

c. Status for arbeidet i fagseksjoner på EUS 

d. Status for arbeid med klasseledelse på 8.trinn 


