
 

  

 

 

 

 FAU ved EUS 

Referat FAU-møte 

Sted:  Hos Lise Grundt  

Dato:  Tirsdag 17.06.14 kl. 18.30 - 20.30 

Deltakere: Lise Grundt, Siri Lund, Tone Johnsrud, Annika Grundt 

Referent: Annika Grundt 

 

Lise startet FAU-møtet med å orientere litt om hva som ble diskutert på SMU-møte den 13. mai. 

Hensikten med dagens FAU-møte var å samle litt tråder fra året som gått. 

Saker til diskusjon i dagens oppsummeringsmøte: 

1.  Gaver til lærere i 10. klasse 

FAU har fått spørsmål om hvem det er som ordner gave fra elevene til lærerne i 10. klasse. I 

møte ble man enig i at det ikke er en oppgave for FAU, men at det må ordnes av foreldre/ 

foresatte til elevene i 10. klasse. 

2. Deltakelse fra EUS i 17. mai tog i Mysen  

Med bakgrunn i positive tilbakemeldinger på deltakelsen fra EUS ved årets 17. mai tog i 

Mysen, ble det diskutert om kanskje dette kunne være en tradisjon å videreføre. Det er flere 

andre kommuner som har ungdomsskolen(e) fast med i toget. FAU synes dette ville være 

positivt, men mener at det er noe skolen og elevrådet bør ta stilling til. FAU vil adressere 

saken til riktige mottakere i neste skoleår.   

3.  Bruk av skoletimer i slutten av vårsemesteret 

FAU opplever, med bakgrunn i kommentarer fra elever og foreldre, at det er en god del 

skoletimer i siste del av vårsemesteret som kunne ha vært brukt mer aktivt til læring.  

 

Før tentamen/eksamen f.eks., kunne det vært lagt opp til mer forberedelser til tentamens- 

og eksamensarbeid istedenfor? Dette kunne ev. gjøres i form av gruppearbeid, både i hver 

enkelt klasse men også på tvers av hvert trinn. En måte å gjøre det på er å la elevene hjelpe 

hverandre i grupper. Det blir læring for alle involverte.  

 

Man er enig i at saken bør tas opp i FAU igjen til høsten.   

 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 tone.johnsrud@aktiv.no 90775346 

Vara: Mona Trømborg mona@innovi.no  95481029 

Vara: Per Herman Bodahl phbodal@online.no  95447344 
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4. Åpen dør-tilbud 

I SMU-møtet den 13. mai ble Åpen dør-tilbudet diskutert. Litt om hva det er, hvem det er for 

og hvilke spørsmål elevene kan ha for å henvende seg dit. Det er tydelig at dette tilbud bør 

annonseres bedre blant elevene. FAU ønsker at tilbudet kommuniseres og informeres til 

elevene på en bedre måte, slik at de vet at det finnes og at det er et lavterskel-tilbud. Det 

ville vært fint om det kunne henges opp plakater rundt om på skolen for å informere om 

tilbudet.   

5.  Innspill til vedtekter for FAU ved EUS 

Dagens FAU-medlemmer er enig i at det bør etableres vedtekter for organisering og arbeid i 

FAU ved Eidsberg Ungdomsskole. FAU-leder har søkt, men ikke klart å finne ut om det 

eksisterer noen fra før. Målet i første omgang er å få skapt kontinuitet i arbeidet til FAU, og 

at foresatte til elever ved EUS skal vite om at FAU eksisterer og hvorfor, og at man kan 

henvende seg til FAU (enten direkte eller via klassekontaktene) hvis det er noe man ønsker å 

spørre om eller å ta opp med skolen. I møtet ble det notert noen innspill til vedtekter: 

a. Foreldremøter skal være avholdt i samtlige klasser senest i uke 38. I foreldremøtene 

skal det velges to klassekontakter fra hver klasse.  

(Optimalt kunne dette vært sett på allerede på vårparten – vil følges opp til høsten.) 

b. Møte med samtlige klassekontakter ved EUS, der man velger representanter til FAU, 

skal avholdes senest i uke 39. Valgte FAU-representanter blir igjen "etter" møte med 

klassekontaktene og nytt FAU konstitueres.  

c. Eksisterende FAU blir med når nytt FAU konstitueres og de som skal gå ut, avslutter 

sitt verv på det tidspunktet og ev. oppgaver/dokumentasjon overleveres. 

d. Leder velges for 1 år, øvrige velges for 2 år: 

- nestleder 

- sekretær 

- kasserer 

- 2 stk. styremedlemmer (kan ev. være to varamedlemmer, der 1. vara har møteplikt) 

e. Hvert trinn skal være representert i FAU og det skal sørges for en overlapp av 

medlemmene for å skape kontinuitet i arbeidet. 

I møtet ble det også diskutert noen refleksjoner fra arbeidet i FAU seneste året. Mange 

nyvalgte klassekontakter og medlemmer av FAU er usikre på hva som forventes av dem 

og hva FAU egentlig skal arbeide med. For lite informasjon er helt klart noe som kan være 

med på å bidra til at ikke så mange er positive til å bli klassekontakt eller FAU-medlem.  

Mange foresatte vet ikke hva FAU er eller at det eksisterer. FAU ved EUS må sørge for å 

kommunisere at FAU skal være bindeleddet mellom foresatte og skolen, og at FAU er 

deres organ for å ta opp ting av alle forskjellige slag med skolens representanter.  

6. Eventuelt 

FAU-leder Lise Grundt og kasserer Tone Johnsrud går ut av FAU, sekretær Annika Grundt 

fortsetter til neste år og nestleder Siri Lund skal vurdere sin deltakelse frem til skolestart.  

 


