
 
  
 
 
 
 FAU 
ved EUS 

 
Referat FAU-møte 

Sted:  Eidsberg Ungdomsskole  
Dato:  Tirsdag 03.03.15 kl: 18.30-20.00 
Deltakere: Annika M. Grundt, Fabina Skodje, Aina Salberg, Linda Løken, Jeanette B. Danielsen og  
                            Unni Kreppen 
Ikke til stede: Rektor Lasse Thorvaldsen 
Referent: Linda Elvestad Løken 
 

Temadag tirsdag 21. april – «Foreldrerollen» 
FAU inviterer til temadag sammen med Familiesenteret, politiet og ungdomskontakt, 
tirsdag 21. april 2015 klokka 18.30. Her vil temaet være grensesetting for ungdommene 
våre. Invitasjon lages og distribueres til foreldrene i uke 15. FAU jobber med å få 
publisert dette i Smaalenene avis, mail til klassekontakter, ukeplan, ungdomsskolens 
facebook side, kommunens side, i tillegg til innkallelse direkte til foreldrene. FAU ønsker 
å få flest mulig foreldre til å komme på dette viktige møtet. FAU skal jobbe videre med å 
sette opp retningslinjer på hvordan temadager kan arrangeres av FAU i fremtiden.  
Jeanette jobber med selve innkallingen, sammen med Brita Fladberg ved 
Familiesenteret. 
 
Lav lærertetthet ved EUS, ref. bekymringsmelding i Tilstandsrapporten pr. 25. juni 2014 
Hvordan kan FAU bidra til at kommunen tar dette på alvor og jobber for gradvis økning? 
Dette er en problemstilling som FAU skal jobbe hardt for å bli hørt på. Rektor ved EUS 
skal kontaktes om bakgrunnsinformasjon og beredskapsplan.  
 
Foresatte opplever i dag utfordringer som man er bekymret over. Man observerer at det 
er forskjellige beskjeder fra lærere angående f.eks. hjelpemidler på prøver. Man opplever 
at da lærere er syke skjer det litt for ofte at ingen lærere eller vikarer er tilgjengelig og 
kan erstatte dem, f.eks. mye vikarer i språk som påvirker læringen. Lærere må være 
samlet om beskjeder som gis, slik at foresatte kan bidra i barnas skolegang. Dette er 
problemer som oppleves i dag og når man vet at det kommer kutt i lærerstillinger om få 
år, så er dette noe FAU og flere har store bekymringer til.  
 
FAU skal jobbe med å sette opp et årshjul som skal brukes på å videreføre møter i 
forkant av kommunale møter. Lærertetthet og tilstrekkelige ressurser er noe som må gå 
gjennom kommunen for å få riktig påvirkning og saksbehandling. FAU vil ta kontakt med 
Hovedutvalget for kultur og oppvekst for å bli hørt i denne saken. EKFU vil også ta med 
denne saken for oppfølging. Annika følger opp mot EKFU og undersøker med kommunen.                                                                                                                                          

 

 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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Nye vedtekter for FAU ved EUS 
Forslag til vedtekter for FAU og årshjul skrives av Annika og sendes øvrige representanter 
til gjennomgang. 
 
Praktisk arbeidsform for FAU  
Arbeidet deles ut til representanter i FAU.   

 Vi har mulighet til å søke FUG (foreldreutvalget for grunnskoleopplæring) om 
midler. Et tema vi snakket om var motivasjonskurs for ungdom, noe vi kommer til 
å ta opp igjen på neste møte. 

 Lage en rutine for fremtiden som beskriver hvilke kanaler vi kan og bør bruke ved 
distribusjon av forskjellig informasjon til elever og foresatte. Dette undersøker 
Fabina. 

 Vi skal starte arbeidet med å lage en brosjyre/ et hefte som kan deles ut til 
foresatte i forkant av/i forbindelse med at det skal velges klassekontakter i hver 
klasse. Ikke mange vet hva det innebærer og vil derfor ikke ta på seg dette 
vervet. Samtidig skal det stå tips til hva en klassekontakt kan gjøre for klassen sin. 
Dette arbeidet påbegynnes av Linda 
 

Oppfølgingsaker fra FAU til EUS - Status   
 
Ny organisering av valgfag: FAU ønsker mer informasjon, om hvordan dette skal 
fungere i praksis.  
 
Debatt om leksefri skole: Personalet ved EUS har drøftet temaet. Resultatet er at man i 
fortsettingen skal vurdere hvordan og hvorfor leksene gis. FAU mener dette er et bra 
utgangspunkt, der skolen ikke gir unødvendige lekser. 
 
17.mai-tog: Det blir deltakelse i 17. mai tog i år med samme rammer som i fjor. 
 
Resultat fra Ungdata: Er ikke gått gjennom ennå. (Har i ettertid fått vite at resultatet skal 
gås igjennom den 6. mai.) 
 
 
Neste FAU møte er planlagt til den 28. april. 

 


