
 

  

 

 

 

 FAU ved EUS 

Referat FAU-møte 

Sted:  Eidsberg Ungdomsskole  

Dato:  Tirsdag 15.06.15 kl: 18.00-20.00 

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

                            Rektor Lasse Thorvaldsen 

Frafall:  Jeanette Brise Danielsen 

Referent: Linda Elvestad Weldingh 

 

Rektors saker 
 
Kort oppsummering fra SMU-møte 27. mai 
Skolen har ansatt 10 nye lærere. Noen har jobbet ved skolen tidligere og andre er nye. Alle er 
faglærte. Til høsten kommer det 6 nye 8. klasser med 21 elever i en klasse og 23 elever i 5 klasser.  
Man velger fra høsten av å parallellegge norsk, matte og engelsk på alle trinn. Tre og tre klasser vil ha 
dette samtidig. Det muliggjør samkjøring og deling av grupper på tvers i større grad. 
 
I skolemiljøsaker har det vært 5 enkeltvedtak på § 9a og ett enkeltvedtak om bortvisning. EUS 
kommer til å følge opplegget rundt en nasjonal satsing mot mobbing i uke 36. EUS ligger litt bak 
landsgjennomsnittet i på alle nasjonale prøver. Dette er noe det settes inn tiltak for å forbedre. 
 
Utviklingsplan 2015 
Utviklingsplanen arbeides med og vil bli sendt ut ved ferdigstillelse. 
 
Møte med fylkesmannen/tilsyn. 
Skolen har vurdert seg selv på flere områder. Målene er nådd og EUS får ingen avvik. Både skole-
ledelse, personal og elever har vært med i tilsynet fra fylkesmannen. Det kom opp tre avvik fra 
elever, og det er enkle saker å løse. Dette rettes opp i og sendes fylkesmannen. Sluttrapport vil vise 
null avvik. 
 
Skolen har hatt en opptur med gode resultater på tilsyn og standpunktskarakterer for 10 klasse. 
Eksamen gikk knirkefritt. 
 
 

 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 
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Nye boliger for vanskeligstilte 
 
FAU leder er blitt kontaktet av en nabo til skolen og orientert om at det skal bygges boliger for 

vanskeligstilte rett i nærheten av skolen (på gressplen ved siden av brannstasjon). Verken skole eller 

naboer er blitt informert om dette fra kommunen før saken ble fremmet. FAU v/ EUS er enig om at 

man ikke ønsker involvere seg i denne saken, men mener at det må være slik at skolen blir informert 

fra kommunen om hendelser som kan påvirke skolen i god tid før eventuelle vedtak fattes. Det kan 

være behov for å orientere både elever og foreldre i enkelte saker, og i noen tilfeller også gjøre tiltak 

ved skolen. FAU leder ba naboen henvende seg til rektor ved EUS for orientering.  

 

Markedsføre FAU 
Det ville vært positivt om medlemmene i FAU kunne informere på foreldremøter om arbeidet som 

FAU gjør. Det jobbes nå med måter å markedsføre FAU på, slik at engasjerte foreldre kommer inn i 

FAU eller engasjerer seg på andre måter. Dette er et kontinuerlig arbeid. Videre ønsker FAU også å 

involvere politikerne, som jo faktisk er skoleeiere. Det viser seg at kjennskap til skolen gir resultater. 

Det kan være en idé å etablere nye arenaer der vi kan bli hørt av politikerne. Dette er saker FAU vil 

jobbe videre med. 

 

Evaluere valgfag. 
Ny ordning for valgfag blir innført ved EUS fra høsten. Denne ordning har skolen sagt at man skal 

evaluere til våren, slik at man har tid å gjøre eventuelle endringer til skolestart høsten 2016. FAU må 

ha dette som et oppfølgingspunkt til året.  

 

 

Neste FAU møte vil gjennomføres i uke 35 og det skal være et arbeidsmøte der vi skal utarbeide 

arbeidsplan for neste skoleår, vedtekter og dokumenter til klassekontakter og FAU. 

 
 


