
 

  

 

 

 

 FAU ved EUS 

Referat FAU-møte 

Sted:  Eidsberg Ungdomsskole  

Dato:  Mandag 19.01.15 kl: 18.30-21.00 

Deltakere: Annika M. Grundt, Fabina Skodje, Aina Salberg, Linda Løken, Jeanette B. Danielsen og  

                            Rektor Lasse Thorvaldsen 

Frafall:  Unni Kreppen 

Referent: Linda Elvestad Løken 

1. Orientering fra Familiesenteret om Forebyggende tjenester v/ Brita Fladberg 

Vi fikk god informasjon fra Brita om hva slags tilbud de har på familiesenteret. 

Dette er et tilbud til de som kommer og ber om hjelp. De samarbeider også på 

tvers av etatene og setter sammen et godt tilbud til barn, ungdom og voksne. 

Ung data gjennomfører spørreundersøkelse blant ungdommen i Norge, og dette 

ble senest gjort for 3 år siden. Og i uke 7 kommer en ny undersøkelse. 

Ungdommen i Eidsberg skårer bra på testen.  

2. Foreldremøter på EUS 

Vi fikk informasjon fra rektor om at foreldremøtene på EUS vil bli redusert. I dag 

er det et møte på høsten og et på våren. Det nye er at skolen kun legger opp til 

et informasjonsmøte i året, og at vi i FAU kan legge opp til møter med temaer 

som omhandler ungdommen og oss foreldre.  Dette er noe både FAU og Brita var 

interessert i, og skal diskutere nærmere til neste FAU møte. 

3. Gjennomgang av resultater fra Elevundersøkelsen  

Resultatene fra elevundersøkelsen ble presentert av rektor, som gjennomgikk de 

punktene som kom ut i fra undersøkelsen. 

 Elevene påpeker at det er store variasjoner blant lærernes arbeidsmåter. De 

etterlyser nok faglige utfordringer, og dette blir et stort fokus i år. Tidstyver 

skal fjernes og de vil legge opp til nivådifferensiering i alle fag.  

 Elevene ønsker flere evalueringssamtaler med læreren om kompetanse, 

forbedring og vurdering. Mål skal på tavla i alle timer. 

 Ordensreglementet må gjennomgås, og håndheving må diskuteres. 

Anmerkninger ønskes ikke av elevene. 

 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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 Høy grad av trivsel på EUS, men det gjennomføres likevel en mobbeunder-

søkelse for å fange opp på mikro nivå. Skolegården trenger å gjøres noe med. 

FAU tar opp saken videre. 

 Elevene påpeker stor forskjell på lærere, og klasseledelse er noe som jobbes 

med. 

 Den pedagogiske plattformen skal gjennomgås og rutiner skal redefineres om 

hvilken praksis EUS skal ha. 

 

4. Resultater på Nasjonale Prøver og tiltak i forhold til disse 

Målet er å få færre elever på nivå 1 og 2. Skolen må derfor få lærere til å sam-

arbeide om lesestrategier på tvers av fagene. EUS ligger litt under gjennom-

snittet i Østfold, men følger samtidig den samme oppgangen som Østfold har 

hatt. Barneskolene må også ta ansvar for resultatene av Nasjonale Prøver. EUS er 

nå i dialog med barneskolene om å fokusere på lesing allerede på barneskolen. 

 

5. Status på fokusområdene Klasseledelse og Lesing 

 FAU fikk et skriv om Klasseledelse ved EUS. Det er oppført kriterium på godt 

klassemiljø, klasseleder er tydelig og har god autoritet, et godt samarbeid 

mellom hjem og skole, og at skolene er en lærende organisasjon. Tegn på god 

praksis i de forskjellige emnene står listet opp, og dette er noe EUS jobber 

mye med. 

 Lesestrategier i de ulike fagene er viktig og dette kurses lærerne i. Nivådiffe-

rensiert undervisning etter hvor elevene ligger an i fagene er utrolig viktig for 

å kunne gi gode resultater. 

 

6. Forslag om ny organisering av valgfag på EUS  

Vi ble informert om at det lå et nytt forslag til organisering av valgfag på EUS. 

Valgfaget er i dette forslaget satt til 1 dag i mnd, 10 dager i året. Dette innebærer 

at det blir hele dager med valgfag der ungdommen velger mellom valgfaget 

Aktivitet, som innebærer fysisk aktivitet og helse + natur, miljø og friluftsliv. De 

elevene som ikke vil delta på dette valgfaget, får to andre alternativer. Dette gjør 

at det blir fjernet tidstyver fra andre fag. FAU stilte seg positiv til den nye ord-

ningen med valgfag. 

 

7. Nytt til FAU siden sist møte i november 

 Kort oppsummering fra møte i EKFU den 26. november 2014 med skole-

administrasjonen i Eidsberg kommune. I møtet fremmet EUS bekymringen 

for de fem lærerstillingene som man har fått ekstra midler til i en gitt 

periode, og hva som skjer når perioden er over.  



Skolesjefen forklarte at så lenge dagens kommunestyre blir sittende så ligger 

midlene for disse stillingene i budsjett, men hvis det blir et skifte så midlene 

trolig søkes om på nytt. FAU ved EUS må følge denne saken videre. 

 Debatt om leksefri skole  

Det ble informert om at det har vært reist diskusjoner om leksefri skole fra 

elevrådet ved EUS. Saken er blitt diskutert i ledelsen på skolen og den skal 

igjen tas opp i plangruppen inneværende uke. FAU ble orientert om hva som 

var drøftet, og kommer til å følge saken videre frem over. 

 Deltakelse i 17. mai-toget 

FAU spør rektor om fortsatt deltakelse i 17. mai tog i Mysen er aktuelt for 

EUS. Det ble veldig godt mottatt i fjor. FAU er positive til det, men elevene 

må si hva de mener. Rektor tar spørsmålet videre med Elevrådet. 

 Vedtekter i FAU ved EUS 

FAU må utarbeide vedtekter for arbeidet i FAU ved EUS, og det ville vært 

positivt med en folder til klassekontakter om hva det vervet innebærer og 

forslag til hva de kan gjøre for klassen de er kontakter for. 

 Det er kommet spørsmål til FAU fra flere foresatte vedrørende «ny» praksis 

med mattegrupper, som er blitt tatt i bruk for 9. trinn. Foresatte er spørrende 

til en slik innføring uten orientering til hjemmene. Det handler om godt hjem-

skole-samarbeid, og ikke minst oppfølging hjemme. 

 

Rektor informerer om at dette er et ledd i arbeidet med nivådifferensiering. 

Dog er han enig i at det burde vært kommunisert til foresatte og vil under-

søke hvorfor det ikke er blitt gjort. Han understreker at gruppene ikke er 

«faste» men at elevene kan, med bakgrunn i ferdigheter og arbeidsinnsats, 

flyttes til en av de andre gruppene hvis det er mer riktig. 

 

 

Neste FAU møte blir tirsdag 3. mars klokka 18.30 på EUS. 
 

 


