
FAU-møte 25.09.2019 kl 18.00 – 19.00 
• Til stede: Stein Barli, Silje Distad Stelander, Michelle Diebels Larsen, Aina Gaarder, Einar 

Jørgen Nonstad, Silje Thoresen Lundmark, Mona Næverdal, Mona Roaas 

• Stedfortreder for rektor Annvor Hetlelid Sandvig: Ola Bjørnstad 

• Klasser representert: 8 B, 8 C, 9 A, 9 C, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D 

• Referent: Mona Roaas 

Saker som FAU må ta tak i:  

1) En større § 9A-sak som involverer mange elever på ulike trinn. Det er spesielt 8.-klasseelever 

som har blitt utsatt for trakasserende atferd/språkbruk. Skolen arbeider med tiltak for å 

sikre alle elever en trygg skolehverdag. Det er viktig at det formidles raskt til voksne hjemme 

og/eller på skolen dersom det er flere uakseptable episoder. 

  

2) § 9A-sak på 10. trinn. Det jobbes med saken og foreldre har vært på banen. 

 

3) Mobilbruk – Det er blitt bestemt at det ikke skal brukes mobil i skoletiden. Allikevel er det 

enkelte elever som fortsatt bruker mobilen. Problemet her er at ikke alle lærere gidder å si 

noe, men lukker øyne for dette. FAU ønsker å følge opp dette og tilse at dette kommer inn i 

regelverket til skolen så raskt som mulig. Her er det viktig med klare retningslinjer for å 

unngå at dette håndheves ulikt mellom klassene. 

 

4) Diskutere med ledelsen om bruk av Ipad. Hva er planen fra ledelsen? Regler rundt dette. Er 

dette bare til bruk av Zeppelin. Skolen skal i gang med Ipad som hovedverktøy for elevene. 

Det er viktig å bevege seg inn i digital hverdag, men verktøyene og de som skal forvalte dette 

må være godt forberedt. FAU ønsker å følge opp dette utover høsten. 

 

5) FAU – sette krav og kartlegging i forhold til læringsbrettene. Skolen skal være en dysleksi 

vennlig skole og det stiller en del krav FAU ønsker å følge opp. Hvordan følges elever med 

dysleksi og deres foreldre følges opp ved bruk av de digitale verktøyene.  

 

6) Beredskapsport – øving eller ikke? Ang terror, sikkerhet og trygghet. 

 

7) Bussene – Barn og ungdom på samme buss. Ruter kan muligens involveres her. 

 

8) Interiør og utsmykking – Brannvesenet er strenge pga evakuering. Har kommunen budsjett 

til oss for dette og kan vi få tegnet noen ideer? FAU og skolen vurderer på ny mulighetene 

for oppgradering av interiøret på skolen. Hva er mulig? FAU følger opp dette utover høsten. 

 

9) FAU ønsker å opprette en egen mailadresse ( fau.nordbytun.ungdomskole@as.kommune.no ) 

hvis mulig. Denne adressen må publiseres på ukeplaner og Transponder slik at foreldre kan 

melde inn saker de vil vi skal ta opp i FAU. Saken følges opp utover høsten. 

 

10) Skolemat – Det blir nå frokostservering fra kl. 08.00 – 08.20 etter høstferien. Her kan 

elevene smøre sine egne matpakker. Lunsjmat på skolen går ut og her kan man enten spise 

medbrakt eller de matpakkene man smører selv ved frokosten. 
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