
 

  

 

 

 

 FAU ved EUS 

Referat FAU-møte 
Sted: Personalrommet på EUS 

Dato: 8 april 2014 

  

Tilstede på møtet: Siri Lund, Lasse Thorvaldsen, Lise Grundt 

 

 Refleksjonsgrupper mht nasjonale prøver og Elevundersøkelse i forhold til innhold, resultat 

og ev. tiltak. 

 Rektor har gått igjennom prøvene med personalet, elevene og FAU hver for seg. 

 Refleksjon i en samlet gruppe må eventuelt settes som en sak som blir tatt opp i FAU 

 igjen høsten 2014. 

 "Jeg har lagt ved en utvidet versjon av oppsummeringen vi hadde på Elevundersøkelsen. 

 Denne versjonen tar også med resultatene på Nasjonale prøver og grunnskolepoengene for 

 EUS"  (v/Rektor Lasse Thorvaldsen). 

 Se vedlegg: Oppsummering av analyser i kvalitetsvurderingen..... 



 Etablering av samarbeid med barneskolene rundt grunnleggende ferdigheter. 

 Barneskolene blir delvis med på prosjektet om grunnleggende ferdigheter. Det er noe  

 samarbeid mellom skolene ang. dette temaet. 

 

 Det jobbes nå med å skape et felles FAU for grunnskolene i Eidsberg, EKFU. Arbeidet 

er godt i gang, og det skal være et møte med FAU-lederne fra alle skolene mandag 

28.april 2014.  

Se eget vedlegg: Vedtekter for EKFU 

 

 Status for arbeidet i fagseksjoner på EUS. 

 Se eget vedlegg. 

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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 Status for arbeid med klasseledelse i 8 klasse. 

 Lene og Tina jobber sammen med lærere og elever for å løse utfordringene i 8. 

 klassene som har problemer. Det er fremdeles en del igjen i forhold til orden og ro i to 

 av klassene på trinnet. 

 Det arbeides ellers med kollektiv kompetanseheving på klasseledelse i Eidsbergskolen. 



 17. mai 2014. Ungdomsskolen trenger en fane. Det finnes ingen fane på EUS, så FAU 

vil hjelpe til med penger fra kassen til å skaffe en fane.  Ida fra elevrådet kontakter 

meg ang. dette, etter å ha konferert med elevrådet. Siri sa seg også villig til å hjelpe til 

med denne saken hvis elevrådet trenger råd og hjelp. Fanen  må skaffes ganske raskt.  

 Ved nåværende tidspunkt har jeg ikke hørt noe fra elevrådet ang. fane til 17.mai, så jeg 

vet ikke hvordan det går med dette. Skal prøve å kontakte Ida en av de nærmeste 

dagene.  

Ordføreren ønsker at Smaalenene Avis og evt. NRK Østfold skal komme til EUS og ta 

bilder osv, fordi det er første gang EUS er med i barnetoget. Det vil kanskje gjøre at 

barna synes det er mere stas å være med i toget. Erik Unaas tar ansvar for om dette blir 

noe av. 

PS: Ungdomsskole-elevene vil få tilbud om å være med i kirkene rundt omkring i 

Eidsberg etter barnetoget, men de blir ikke tilbudt skyss med buss. Foreldrene må 

selv hente EUS-elevene og ta de med seg til grendene. Det er helt umulig å si hvor 

mange som vil bruke et eventuelt buss-tilbud til grendene. De kan ikke bestille flere 

busser som muligens ikke blir brukt. 

 

  

 


