
FAU-MØTE 1 HØST 2019 - 04.09.2019 
Tilstede: 8a, 8c, 9a, 9b, 10a, 10b og 10c 
Ikke tilstede: 8b 
  
• Presentasjon av alle representantene 
• Referater deles via Transponder, de ulike klassene/trinnene kan ha egne FB grupper i tillegg 
• Taushetserklæringer underskrevet 

  
1. Valg 

o Sekretær: Anders Hjelle, 8A 
o Nestleder: Anne Ødemoringen (deltar også i SU/samarbeidsutvalg og 

SMU/skolemiljøutvalg)  
o Representant Skolemiljøutvalg: Even Johnsen (skal forespørres) 

  
2. Informasjon fra rektor 

o Rektor er godt fornøyd med oppstart høst 2019 
▪ Samling i hallen med alle elever 
▪ Andreas Amb bidro inn mot elevgruppa rundt tema: mitt valg 

o PC ordning 
▪ Krevende logistikk med innføring 
▪ Det vil bli gitt en egen dataopplæring til elevene 
▪ Det sendes ut QR kode til alle foreldre med tilgang til både "fellesrom" og eget 

barns dataområde 
• Frem til dette er på plass vil det bli delt blant annet ukeplaner på 

Transponder 
o Skolemiljø 

▪ Aktivt fokus på skolemiljø 
• Lærere vært på kurs opp mot tematikken «Lions Quest» 

▪ Samarbeid med Lions 
▪ Aktiv jobbing med skolens verdier 
▪ Skolemiljødag 17. oktober - uke 42 

• Eget kveldsopplegg for foreldre med Andreas Amb 
o Fokus i hverdagen 

▪ Hovedfokus mot trivsel og læring 
▪ Nye fagplaner fra 2020/2021 
▪ Fortsetter satsningen inn mot matematikk fra skolen sin side 
▪ Vurderinger uten karakterer - viktigheten av framovermeldinger 

• Karakterer gis til jul og sommer, halvårsvurderinger 
▪ Plan foreldremøter 

• Åttende trinn: 
• "Bli kjent samtaler" 14. og 15. september 
• Utviklingssamtale uke 46-47 
• Foreldremøte uke 13 

• Niende trinn: 
• Utviklingssamtaler uke 42-43 
• Foreldremøte uke 46 
• Foreldremøte uke 14 

• Tiende trinn 
• Foreldremøte 30.9 
• Utviklingssamtaler uke 42-44 
• Foreldremøte uke 7 
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• Utviklingssamtaler uke 10-12 
 
 
 

o Status rehabilitering av skolebygg 
▪ Reparasjon av tak 
▪ Ventilasjonsanlegg er byttet ut 
▪ Ingen konkrete planer for bygge for øvrig på nåværende tidspunkt 
▪ Skolens bygg har god kapasitet til dagens elevmasse 

  
3. Gjennomgang av årshjulet for foresatte ved MUSK 

o Det vises til eget notat utarbeidet "Praktisk informasjon til foresatte ved MUSK" 
o Egen navneliste skal utarbeides for de ulike rollene for alle klassetrinn (på høstens første 

foreldremøte) 
o FAU tar initiativer mot dugnader felles for alle klasser 

▪ Oppfordres til å bidra til å finne aktuelle dugnader som passer for store grupper 
 

4. Natteravner 
o Det ble holdt møte for natteravnene på Garveriet i uke 35. Politiet informerte om 

den økende narkotika aktiviteten blant ungdom i Ringsaker. Natteravnene gjør en 
veldig viktig jobb med å være synlige ute i gatene 

 
5. Eventuelt 

o Fast møtetidspunkt for møter er 19.00 - 21.00 
o FAU trenger noe inntekter for å dekke ulike kostnader (julegrøt til alle klasser samt roser 

til 10. trinnsavslutningen). Alle foresatte oppfordres til å bidra med 100 kr per skoleår 
(valgfritt). FAU Moelv ungdomsskole har vippsnummer er: 523000 

o Alle klasser har sitt eget Vippsnummer: søk «kjøp og betal» MUSK (fødselsåret) og klasse 
eks. MUSK 2006 C 

o  
 

 

Referent: Anders Hjelle  

 


