
 

  

 

 

 

 FAU ved EUS 

Referat FAU-møte 

Sted:  Eidsberg Ungdomsskole  

Dato:  Tirsdag 28.04.15 kl: 17.00-19.00 

Deltakere: Annika M. Grundt, Linda E. Weldingh, Unni Kreppen, Jeanette B. Danielsen og  

                            Rektor Lasse Thorvaldsen 

Frafall:  Fabina Skodje og Aina Salberg 

Referent: Linda Elvestad Weldingh 

1. Oppfølging av saker som ble tatt opp i FAU forrige møte. 
 
Vi arrangerte temakveld for foreldrene der Familiesenteret stilte opp og informerte oss 
foreldre om hvordan situasjonen er for ungdommene våre, og hva vi som foreldre bør gjøre. 
Ca 35 foreldre møtte opp, og de var kjempe engasjerte og kom med masse innspill. Vi i FAU 
er fornøyd med temakvelden, og håper på bedre oppmøte neste år. 
 
Til neste møte skal vi jobbe videre med å få på plass kanaler vi skal bruke for å nå ut til 
foreldrene, årshjul og informasjonsskriv til klassekontaktene. 
 

2. Rektor orienterer oss om Nasjonal tilsyn, valgfag, rutiner ved bruk av vikar og UngData. 
 
Nasjonalt tilsyn: 
Utdanningsavdelingen hos fylkesmannen har tilsyn på skolene, og alle skoler skal ha tilsyn i 
løpet av de nærmeste årene. 
EUS ser positivt på dette, fordi de får svar på hva som er positivt og negativt, elevenes 
læringsutbytte og skole basert vurdering. 
Tilsynet foregår ved at lærere og faglærere fyller ut et skjema som sammen med FAU 
referater og elevrådsreferater sendes ved tilsynsrapporten. 
Dette sendes til fylkeskommunen. 
Så er det intervju med faglærere, elever fra alle trinn, teamledere og rektor. 
Det samlede materialet gir en foreløpig rapport, der avvik kan rettes opp før endelig rapport. 
 
Valgfag: 
Det nye tilbudet på valgfag er nå gjennomgått med personalet. 
Det blir 2 valgfag.  
Design og redesign, samt et ”aktivitetsfag”, som har elementer fra fysisk aktivitet og helse, og 
Natur, miljø og friluftsliv. Det blir en hel dag i mnd fra september til juni, som gir 10 hele 
dager i året istedenfor dagens inndeling. 
Det er også under vurdering om timene blir inndelt i 45 minutter, istedenfor dagens praksis. 

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

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

Sekretær: Linda E. Weldingh 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 

 

mailto:agrundt@online.no
mailto:unnkrepp@online.no
mailto:llkri-el@hotmail.com
mailto:jeanette.brise.danielsen@europris.no
mailto:fabinaskodje@hotmail.com
mailto:ainsal@ostfoldfk.no


Rutiner ved bruk av vikar. 
 
Det kan være planlagt og ikke planlagt fravær hos de ansatte på skolen. Sykdom, permisjon, 
kompetanseheving, verv i politikk eller omdisponering av lærer. 
Det er satt rutiner på hvordan lærere skal forberede vikarene til vikartimer, og tilsvarende 
utføring fra vikarenes side.  
 Vikarene skal helst matche fag og/eller trinn der teamledere er spesialister på sitt trinn. 
Dette er en stor oppgave å holde oversikt og finne de rette vikarene.  
Ingvild Fredbo Labråten er vikar ansvarlig og Administrativ avdelingsleder på EUS og har gjort 
en flott jobb med å finne de rette vikarene, og sette dem inn i riktige timer, så elevene får 
best mulig undervisning.  
Foreldre skal ta kontakt med klassekontakt ved problemer eller andre spørsmål. Klasse 
kontakt tar da kontakt med teamleder for sitt trinn eller Ingvild. 
Er også viktig at foreldre tar kontakt dersom det er tilbakemeldinger på vikarer.  
 
UngData: 
Resultatene fra UngData blir lagt fram 6 mai.  
 
Skolen har fått inn forslag om mobilfri skole som nå skal drøftes med plangruppen. 
 
Det har i den siste tiden blitt ansatt en del nye lærere på skolen, ettersom det er oppsigelser 
og permisjoner på noen av dagens lærere. EUS er veldig fornøyd med de lærerne de har 
nyansatt. 
 

3. FUGs oppfordring til FAU om kontakt med politikerne i kommunen og Folkehelseprofilen i 
Eidsberg og hva vi i FAU vil fokusere på av saker. 
 
Fokuset til FAU står på tap av lærerstillinger i 2018 og frafall på videregående skole. 
Arbeidet med å få bevart de 5 lærerstillingene er viktig, ettersom ressurser brukt på 
ungdomsskolen gjør at elever fullfører ungdomsskolen. 
I dag ligger vi godt an i forhold til fullført v.g.s på grunn av de ekstra lærerstillingene, men 
hva vil skje uten dem? 
En risikovurdering på hva som skjer uten de 5 stillingene diskuteres. 
Vi jobber videre med å få kontakt med politikere som kan gi oss svar. Dette har foreløpig ikke 
gitt resultater. Hva skal gjøres for at politikerne skal forstå alvoret? 
 

4. Eventuelt. 

 Møte i SMU er foreslått til 27. mai kl 18.00 

 Neste FAU møte blir 15. juni 18.00 
 
 
 


