
 

  

 

 

 

 FAU ved EUS 

Referat FAU-møte 

Sted:  Eidsberg Ungdomsskole  

Dato:  Tirsdag 11.11.14 kl: 18.30-20.30 

Deltakere: Annika M. Grundt, Fabina Skodje, Aina Salberg, Linda E. Løken, Unni Kreppen og  

                            Rektor Lasse Thorvaldsen 

Frafall:  Jeanette B. Danielsen 

Referent: Linda Elvestad Løken 

 
Annika startet møtet med å ta opp hva FAU er, og hva FAU jobbet med i året som har gått. 
 
 
Nytt FAU ble konstituert og vervene ble fordelt: 
 
Leder  Annika Grundt 
Nestleder Unni Kreppen 
Sekretær Linda Elvestad Løken 
Kasserer Jeanette Brise Danielsen 
Styremedlem Fabina Skodje 
Styremedlem Aina Salberg   
 
 
Saker til diskusjon: 
 

1. Vedtekter for FAU ved EUS 
Arbeidet med å få fastsatt vedtekter i FAU er en sak som det fortsatt arbeides med. Det er pt. 
ingen eksisterende dokumenter tilgjengelige, slik at dette vil bli et arbeid som både tidligere 
medlemmer av FAU jobbet med, og som nåværende medlemmer jobber videre med. Målet 
er å ha vedtekter på plass før neste skoleår 2015/2016. 
De innspillene vi diskuterte er: 

 Vi valgte bort varamedlemmer, og gjorde de to til faste styremedlemmer. Vi er få 
representanter, og vil derfor ha innspill av flest mulige på alle møtene. Vi prøver å 
fordele FAU-medlemmene på hvert trinn, slik at alle blir ivaretatt. 

 Erfaring viser at klassekontakter for hver klasse til kommende skoleår må velges 
allerede på foreldremøter på våren. Dette for at FAU-medlemmer skal kunne velges 
og FAU konstitueres tidlig etter skolestart. På den måten har FAU en mulighet og 
raskt komme i gang med arbeidet på høsten. 

 

 FAU ved EUS: 
Leder: Annika Maria Grundt agrundt@online.no  481 01 992 

Nestleder: Unni Kreppen unnkrepp@online.no  478 02 054 

Sekretær: Linda Elvestad Løken llkri-el@hotmail.com  482 80 212 

Kasserer: Jeanette Brise Danielsen   951 45 219 

 jeanette.brise.danielsen@europris.no  

Medlem: Fabina Skodje fabinaskodje@hotmail.com 909 51 901 

Medlem: Aina Salberg ainsal@ostfoldfk.no  905 18 615 
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2. EKFU 
FAU har fått forespørsel om å delta i Eidsberg kommunale foreldreutvalg (EKFU). I EKFU skal 
hver skole i Eidsberg Kommune være representert. Dette er noe vi synes er et tiltak vi bør 
være med på. Leder Annika har allerede deltatt på et par møter, men vi trenger enda en 
representant som er med fra EUS. Nestleder Unni Kreppen blir med som representant. EKFU 
skal ha faste samarbeidsmøter internt, men også med skoleeier. Man er fortsatt i 
oppstartsfasen og virksomhetsplanen er ikke helt på plass ennå. 

  
3. Kvalitetsvurdering. 

Rektor Lasse la fram kvalitetsvurderingen i Eidsbergskolen 2014-2015, der det etter hvert vil 
bli en analyse med snitt av resultatene. Vi fikk vite hvordan resultatene blir vurdert av 
elevrådet, personalet og FAU. Resultatene skal vise hva EUS er gode på og hva det må jobbes 
mer med. Det blir utarbeidet en tilstandsrapport der resultatene foreligger, denne skal tas 
opp som tema neste FAU møte.  
 
Rektor nevner en bekymring, som også er nevnt i kvalitetsvurderingen og som skoleeier er 
kjent med. EUS har i dag lavere lærertetthet enn snittet i Norge og i Østfold. Man har per i 
dag fått tildelt støtte i form av fem lærerstillinger til EUS. I planen ligger det dog at denne 
støtten skal fjernes i år 2018. Dette vil medføre en enda lavere lærertetthet i Eidsberg 
Ungdomsskole, noe som er urovekkende for å kunne sikre og opprettholde en god kvalitet 
ved skolen.  
 
FAU er enig i at dette er noe det må ses nærmere på. Saken vil bli fremmet i EKFU ved neste 
møte med skoleeier, der oppfølging av Kvalitetsmeldingen for Eidsbergskolen er satt opp 
som et tema. 
 

4. Eventuelt 
Neste FAU møte planlegges til mandag 19. januar 2015 kl 18.30. Der skal vi ta opp 
resultatene av kvalitetsvurderingen.  
 
Vi har fått forespørsel om vi vil ha info møte om cannabis av SLT-koordinator Brita Fladberg. 
Hun har sagt ja til å komme på neste FAU møte. 

  
 


