
Referat FAU-møte GRUE BARNE OG UNGDOMSSKOLE  

 

 Info fra avtroppende leder Elin Lilja Hansen;  

- Begge i FAU-møter og har møteplikt. Klassekontakter kan møte hvis de ønsker. Det vil 

være ca. 6 møter i året.  

- Inneværende år har det vær møtevirksomhet på teams. Hovedinnholdet dette året har 

vært oppfølgingsordningen og informasjon med og rundt SEPU.  

- Alle FAU-representanter sender sin mail-adresse til FAU-mailen:  faugbus1.7@gmail.com  

- Gå inn på fug.no for å lese om hva FAU jobber med og som gir råd og veiledning.  

 Endring i vedtektene:  

- FAU på barne- og ungdomsskole er nå slått sammen til et FAU.  Det vil derfor bestå av 

kun en leder og kasserer.  

- På grunn av synkende elevtall ved GBUS er det nødvendig å gjøre endringer for å få flere 

ressurser inn i 17.mai-feiringen. §7; de nye vedtektene utvider derfor ansvaret for 17. 

mai- feiringen fra å gjelde 6. og 7. trinn til å gjelde fra 4. til 7. trinn. 17. mai- komiteen er 

ansvarlig for å lage arbeidsliste og delegere ansvar. Det vil bli opp til komiteen og vurdere 

organisering og sted videre. Overskuddet fra 17.mai tilfaller nå hele FAU, da barne- og 

ungdomsskole nå er felles.  

- § 4: skifte ordlyd fra klasse til trinn. FAU har nå to representanter fra hvert trinn og ingen 

vara. Representantene sitter for 2 år.  

- §6: Fjerne klassekontakt fra vedtektene.  

 Konstituering av nytt styre:  

Leder: Ingeborg S. Høie  

Nestleder: Hanne Gunnersen 

Kasserer: Anders Austad  

Sekretær: Stine Bysveen 

Styremedlemmer: tas ved neste FAU-møte   

 Saker som er kommet inn:  

- Bekymring rundt timeantall 

Timeantall på 1-7 er likt. Redusert timeantallet med 4 t i uka. Begrunnes i mer effektiv 

undervisning og at det for noen er vanskelig å sitte stille lenge. Ut ifra avgjørelsen vil 

elevene på mellomtrinnet være taperne. Spørsmålet er om det har vært en for rask 

prosess og om vi ikke er blitt hørt i prosessen. Leksebevisst skole, hensyn til de svakeste. 

Ønsker tilbakemeldinger fra SEPU om hvordan utviklingen har vært, og om dette er en 
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avgjørelse som er tatt i samråd med oppfølgingsordningen. Timeantallet ligger på 

minimum av det som er godkjent. Godkjent og lovlig. Kan organiseringen av hverdagen 

endres på med for eksempel lengre pauser/friminutt.  

- Ressursbruken – helseteam; ved sosiallærer og helsesykepleier  

Hvordan ser skolen på dette når nåværende sosiallærer går ned i 50% - og har ansvar for 

hele GBUS. Og hva med helsesykepleier, da det pr dags dato ikke er noen ansatt i 

stillingen.  

- PALS-belønning  

Det er kommet inn fra noen trinn om at det er mye film og godis.  

 Rektor Tommy Seigerud informerer:  

- Skjema for taushetserklæring  

- Vært i rektor i over 1 år   

- Skolestarten 20/21: 

Vært en god start på skoleåret og de hadde en god planleggingsuke. Gode 

tilbakemeldinger av de ansatte. Hvor en av dagene var en kursdag i 

oppfølgingsordningen.  

Skolen har 2 lærere på utdanning, noe som resulterer i mindre fravær. Møte med 

utvalget i kommunen pr dags dag dato under 5% i sykefravær  

De ansatte har hatt to fagsamlinger og besøksdag med observasjon. Da er to veiledere 

fra SEPU og Vigdis som er veileder for leseutvikling og leseopplæring med. Det er teori på 

fagdager og klassepraksis under observasjon. Lederutviklingsprogram ¾ vært utført.  

Gode tilbakemeldinger fra prosjektet «les, lær og lev godt». Skolen er fortsatt i 

startgropa, men det er gitt gode tilbakemeldinger så langt.  

Politikerne er med og det blir rapportert fra skolen til opplæringsstyret.  

Veilederne kan komme å delta på møter med FAU hvis det er ønskelig. De kan komme 

med tilbakemeldinger om virkningen til nå, men kan ikke gi resultater.  

- Timeantallet 

Forklarer årsaken; Hvis du er elev på barneskolen vil du i løpet av barneskoletiden ha 314 

undervisningstimer mer enn kravet, noe som tilsvarer omtrent 1 time i uka. Barnetrinnet 

har 21 undervisningstimer pr uke, mens ungdomsskolen har 23. Undervisningen og 

innholdet for henholdsvis barnetrinn og mellomtrinn vil være ulikt, der det er mer 

lekpreget hos de små enn hos de eldste med tanke på lese og skriveopplæring. SEPU 

mener at skolen har valgt en god modell. Timeantallet er satt likt gjennom tidlig innsats 

og grundig leseopplæring på småskolen. Det er de grunnleggende ferdighetene som blir 

avslørt på de nasjonale prøvene.  Tidligere var forlengelsen studietid og den tidligere 

organiseringen gikk utover lærernes samarbeids-tid. Fokus er profesjonelle læringsmiljø 

- Innholdet i leksebevisst: Utarbeidet et forslag på mellomtrinnet. Kommunikasjon med 

hvert enkelt hjem. Samarbeidstid og kvalitet i timene. SEPU vært med på prosessen i et 

år og kan komme med grunnlag for organiseringen.  

- Ønsker innspill på foreldresamarbeid.  

Ønsker at foreldremøtene blir annerledes og at foreldre involveres i møtene. Trenger 

drahjelp fra FAU og klassekontakter på å få med flere og gjøre det mer interessant.  

- Nye FAU setter opp med møteprolog  

6-8 møter i året. Rektor har et ønske om å være med hver gang fra starten av møtene. 

FAU setter datoer og lager et årshjul på neste FAU-møte.  

- Representanter i SU: nestleder og leder i FAU stiller. Daniel Kulblik er vara dersom de to 

andre representantene ikke kan møte.  

Foreldre, elever, ansatte fra lærere, andre ansatte og en politiker.  



- Utviklingsplanen til GBUS – tas opp igjen ved rektor ved neste FAU- møte.  

- Stillingen til Synnøve Mortensen, sosiallærer og Eva Aurland er rådgiver.  

Elevantallet tilsier under 50% stilling og dette på grunn av at vi har ungdomsskole.  

Stillingsprosenten regnes ut ifra elevtall og er forskriftbestemt. Helesykepleier er utlyst, 

men ikke ansatt. Dette vil følges opp i første møte i SU, da budsjett og økonomi er tema.   
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