
REFERAT FRA FAU-MØTE 04.03.2020 

 

Tilstede: 
Marianne Skogstad Torp, Christian Andersson, Susanne Haga, Marita 
Bergsodden, Anne Ødemodringen, Kristine Hatlø og Anders Hjelle (referent) 
  
Fra skolen: rektor Kristin Sørlien. 
 
Ikke tilstede: 10a 

 
 

1. Velkommen 
o   Møte flyttet til 4. mars grunnet kollisjon med foreldrekveld på 8. trinn i uke 9. 

2. Rektor informerer  
o Dataundersøkelse blant ungdommene i uke 11 - Ung Data. 

▪ Undersøkelsen er anonym og frivillig 
o 10. trinn skal delta på Skoleundersøkelse, årets fokus er matematikk 
o Nye læreplaner for 8. og 9. trinn kommende høst. Skolen jobber med forberedelse mot 

disse endringene for neste skoleår. 
o Skolen jobber med forberedelse til neste skoleår 

▪ Besøksdag for nye elever første uka i juni 
o Hærverk  

▪ Mest hærverk på guttedoen, men også tilfeller på jentetoalett 
▪ Skolen har iverksatt med mer tilsyn 
▪ Det tas gjennomgang i alle klasser og om det ikke opphører vil toalettene bli 

låst av og man må låne nøkkel ved behov for toalettbesøk 
▪ Man har ikke lykkes med å gå veien om elevrådet da elevrådet ikke er 

"modent" nok til å være en god samarbeidspartner med skolens ledelse i 
krevende saker. 

o Fravær ved foreldremøter 
▪ Generelt for lav deltakelse på foreldremøtene 
▪ Vanskelig å vite hva som er riktige temaer motiverer foreldre til å delta 
▪ Vurdere gjennomføre en foreldreundersøkelse på hva som skal til for å delta 

på foreldremøter 
▪ Mer oppfølging / påminnelser om møtetidspunktene 
▪ FAU representantene undersøker litt uformelt blant foreldrene hva som skal 

til for at man ønsker delta på foreldremøte. Blant annet via Facebook 
gruppene 

o Diverse  
▪ Ingen øvrige punkter 

3. Hvordan ønsker ledelsen at foreldrene kommuniserer med skolen, når de har spørsmål og 
innspill?  
o Noen foreldre opplever å ikke helt bli møtt fra skolens side. 

▪ Type spørsmål har betydning for hvilken kanal man skal benytte 
Først ta kontakt via kontaktlærer med mindre det er helt innlysende at man bør ta 
direkte kontakt med skolens ledelse. 

▪ Primært snakke sammen fremfor skriftlig kommunikasjon om man ønsker ta opp 
temaer med skolen. Lurt å avtale tidspunkt i forkant 
 
 



o Spesialundervisning i ungdomsskolen 
▪ En vesentlig forskjell fra barneskolen er at man tilstreber å gjennomføre mest 

mulig av spesialundervisning i klassen, fremfor at elevene tas ut av eget 
klassemiljø. 

▪ Spesialundervisningen starter opp rett etter skolestart og tar utgangspunkt i den 
sakkyndige rapporten som er utarbeidet av PPT. 

▪  MUSK har en spesialpedagog som koordinerer og samarbeider med foreldre og 
kontaktlærere i forhold til spesialundervisning.  
 

o Rektor uttrykker at den faglige læringen er viktig, men at vi ikke må glemme at 
læringen rundt de mellommenneskelige faktorene (bry seg om hverandre og forholde 
seg til sine medelever) også er viktig å ha fokus på i skolehverdagen.  
 

4. Samarbeid med Frivillighetssentralen og noen elever ved MUSK? Kan det være en mulighet 
(gå-, mat-, strikke- og datagruppe) 
o Frivillighetssentralen ønsker et tettere samarbeid med skolen og om noen dedikerte 

elever vil kunne delta inn i noen av gruppene til Frivillighetssentralen. Rektor holder tak i 
dette. 

5. Røde kors/Røff (friluft og førstehjelp). Har de vært på MUSK?  
o Røff er fritidsgruppe som vinkler seg mer mot friluftsliv og ikke bare de typiske Røde Kors 

aktivitetene som førstehjelp etc.  
o Gratis tilbud. 
o Kontaktpersonen fra Røff lokalt har ikke vært på MUSK per dags dato, men har det på 

agendaen sin.   
 

6. Skoleball 2020 
o Kort oppsummering etter skoleballet 

▪ Stort sett positive erfaringer fra ungdommene 
▪ Kåringene er basert på nominasjoner og rektor er involvert i prosess. 

o Hva fungerte, hva fungerte evt. ikke?  
▪ Egen fotograf tilstede. Finnes plakat på skolen med link til bildene 
▪ Bruktmarkedet som ble gjennomført på høsten er svært positivt. Viktig at det 

gjennomføres over to kvelder. Godt samarbeid med Spor1. 
 

7. Karakterer og tilbakemeldinger (innspill fra foreldremøte på 10. trinn)  
o Det har kommet innspill fra foreldre og elever fra flere trinn om at det ønskes karakterer 

på 10. trinn gjennom hele skoleåret. 
o Tilbakemeldinger underveis er ikke tydelige nok til at man føler man vet hvor man står. 
o På siste år vil det skape en større trygghet for hvor man står. 

o Rektor tar dette videre inn mot lærergruppen 
 

1. Oppsummeringa av nye klassekontakter og FAU-representanter 2021/2022.  
o 9a: Hanne Skullerud og Hanne Ness. Anders Hjelle FAU-representant. 
o 9b: Carsten Bakke og Sandra Øveraas. Hilde Horten FAU-representant. 
o 9c: Gina Sørby og xxxxxxxx. Trude Ness FAU-representant 

Øvrige klasser har ikke valgt enda. 
 

2. Natteravner ved Christian  
o Turnuslister fungerer hovedsakelig bra 
o Benytter Spond hovedsakelig som kommunikasjonskanal 

 
 



3. Vårdugnad. Alle klasser deltar?  
o Fast satt til onsdag 29. april 

▪ Mo Gård  
▪ Garveriparken 

o Ungdommen bør delta sammen med voksen. Deltakelse som generer midler til 
klassekassen for den enkelte elev. 
 

4. Servering 10. trinnsavslutning, 9. trinn ansvarlige.  
o Komité må fastsettes på førstkommende foreldremøte 

o Anne Ødemoringen og Susanne Haga tar hovedføringen på organiseringen 
o Skolen står for leie av lokalene - Kulturhuset 
o Gjennomføres 18. juni 

 
5. Eventuelt 

o Ikke noe konkret nytt rundt skolebygget 

o Komite for oppvekst skal besøke alle ungdomsskolene i Ringsaker 

o Viktig at FAU / foreldre engasjerer seg inn mot politikere / kommune med tanke på 
prioriteringer. 

o Økonomi: 

▪ Skoleball: 500 kroner fortjeneste. I tråd med at det ikke er noe formål å tjene 
penger på arrangement. 

 
 
Ref: Anders Hjelle 


