
REFERAT FRA FAU-MØTE 23.01.20 

 

Tilstede: representanter fra 8a, 8b, 8c, 9a, 10a og 10b 
                 FAU leder Marianne Skogstad Torp og rektor Kristin Sørlien 
 
Fravær: 9b og 10c 
 
 
Agenda: 
 
Fellesmøte med Moelv barneskole 
Oppsummering fra FAU møte med Moelv barneskole som ble satt i gang pga. svake 
resultater på nasjonale prøver. Tilbakemelding fra dette møtet, var enstemmig positive.  
Det er ønske om et årlig felles FAU-møte mellom skolene. Lesing er fokusområde da dette 
har innvirkning på alle fag. Moelv skole ønsker å vise foreldre eksempler på nasjonal prøve 
for å vise hva som kreves. 
 
Julegrøtservering.  
Dette fungerte bra. Grøt ble kjøpt gjennom Gilberg og varmet opp på Ringsaker bo og 
aktivitetssenter. Mengde: 72 liter. Mandelvinnerne fikk 2 kinobilletter hver.  
 
Elevundersøkelse 
Gjennomføres på alle trinn, men er obligatorisk for 10. trinn. Resultatene blir offentliggjort i 
februar. 8. trinn scorer best på positivitet. Kommer frem at det er godt miljø, men at andelen 
av elever som føler seg mobbet er for stor. Ønske fra foreldre at det ringes oftere fra lærere 
når det er noe, generelt ønskes det mer informasjon til hjemmene. 
 
Skolemiljø 
Skolen ønsker å systematisere arbeidet sitt med «Mitt valg» i større grad. De bruker en 
verktøykasse med aktiviteter som er utarbeidet av Lions : https://www.determittvalg.no/for-
lions/. 
 

I forhold til bedre skolemiljø fremheves også viktigheten av at det arrangeres sosiale 
aktiviteter i klasser og på trinn i regi av klassekontaktene. I den forbindelse er det viktig at 
foreldre og ungdom prioriterer å møte opp på disse arrangementene.  Det har gjennom flere 
år vært en stor utfordring at deltakelsen er minimal. FAU og skolens ledelse håper den lave 
deltakelsen vil snu og at voksne og ungdom ser verdien av slike møter.  
 

Ungdata-undersøkelse 
Dette er en stor undersøkelse som gjennomføres mellom uke 9 og 13. Gjelder alle skoletrinn. 
Nyttig for Ringsaker kommune.  
 
 
 
 
 

https://www.determittvalg.no/for-lions/
https://www.determittvalg.no/for-lions/


Skoleball 
Skolen har et ønske om ikke å være ansvarlig for skoleballet da billettprisen på 250 kr ikke er 
i tråd med prinsippet om gratis skole. Det er ønske om at FAU kan overta. Tanker om at 
dette skal være et obligatorisk og gratis ball, med påfølgende avspasering noen timer for 
elevene.  
Innspill: høre om Lions kan være villig til bidra økonomisk (fra neste år), endre lokasjon og 
evt. matservering. 
10. trinns foreldre er ansvarlig på balldagen 07.02.20 (pynting, vakter og kiosk). 
 
 
Karakterer på 10. trinn 
Det brukes ikke karakterer. Årets 10. trinn vil få karakterer på prøver siste halvdel av 
skoleåret, usikkert om dette videreføres for kommende trinn.  
Innspill: da det ikke brukes karakterer må framovermeldinger og tilbakemeldingene til 
elevene være mer konkrete og tydelige enn de er per dags dato. Rektor følger opp dette. 
 
10. trinnsavslutning 
Dette er planlagt 15.06-16.06. med overnatting på Skurven, Helgøya. Det vil bli besøk i 
klatreparken mandag 15.6.20. Foreldene har ansvar, lærere blir bedt med.  
 
Vårdugnad 
Det blir rakedugnad i begynnelsen av uke 18. Det er mulig å tjene fra kr. 2000,- pr. klasse 
(avhengig av hvor mange elever som stiller fra hver klasse. De som ikke stiller oppfordres til å 
betale inn til klassekassa). FAU-leder er i dialog med kommunen. Klassekontaktene må 
krysse av på klasselista for hvem som stiller på dugnadsdagen. Spesifikk dato kommer.  
 
Frivillighetssentralen 
Det har vært møte med Frivillighetssentralen. Det kom opp et forslag om muligheten til å  
inkludere elever fra MUSK i ulike aktiviteter som de har. Man tenker da på å hjelpe eldre 
med opplæring på PC, være en samtalepartner ved turgåeing eller delta på 
strikke/håndarbeidskurs osv. Det hadde vært gøy hvis noen av lærerne kunne tatt tak i et 
slikt samarbeid.  
Røde kors nevnte i samme møte at de har startet: RØFF = ungdomsklubb i Røde Kors (Røde 
kors friluft og førstehjelp). Målgruppe er elever mellom 13-17 år. FAU har kontaktet de og 
oppfordret de til å oppsøke MUSK for å informere om dette tilbudet.  
 
FAU-leder 2020-2021: 
Dagens FAU-leder går av til sommeren. Trenger ny leder fra høsten 2020. De som blir 
nominert stiller til valg på årsmøtet i juni. FAU-medlemmer forespør mulige kandidater. 
 
Neste FAU-møte er satt til onsdag 4. mars (endret fra 25.2) kl. 19.00-21.00. 
 
 
 
Ref: Hanne Skullerud 


