
FAU-møte 5. november 2019 
 
Til stede:  
Annvor Hetlelid Sandvig, Mona Roaas (10A), Gunnhild Steen-Hansen (8D), Ane Ellingsen (8A), 
Silje Distad Stelander (10C), Einar Nonstad (8C), Martin Tønder, Michelle Diebels-Larsen (9A) 
 
Valg: Mona Roaas fortsetter som leder 
 

1. Skolen: § 9A – tiltak igangsatt, en hendelse på bussen, men ingen hendelser utover 
det. Tiltakene evalueres, og elevene følges opp. Tiltak: samtale, observasjon, 
foreldresamtaler, oppfølging i friminutter.  
 
Innspill fra foreldre:  
Trusler kan gjøre at informasjonen ikke kommer til ledelsen  

• Trusselsaker er politisak – må følges opp av skole, og av berørte foresatte. 

• Skolen må ta dette opp i samarbeidsmøter med politiet.  
 

2. Mobilbruk:  
Trinnene har praktisert mobilforbud. Skjermfritt i friminuttene.  
Ikke likt praktisert fra lærerne, ifølge elevene. Dette jobbes det med i lærerkollegiet. 

• Rektor tar en runde til på muligheten for å opprette låsbare mobilhotell. 
 

3. Læringsverktøy iPad og dysleksivennlig skole.  
Showbie vurderes.  
 
iPad-satsingen skal evalueres etter et år. 
FAU anbefaler at undersøkelsen også involverer foreldre og elever, ikke bare lærerne 
når denne undersøkelsen skal gjennomføres. 
 
Dysleksivennlige innstillinger. 
iPad brukes som skriveverktøy, Office365. 
2 IKT-veiledere får ønsker fra lærerne, men ikke systematisk opplæring av lærerne i 
bruk av iPad. Skoleåret 2019/2020 er et test-år for bruk av iPad på ungdomsskolen.  
 

4. Beredskapsplaner og øvelse 
Pågående oppfølging, der de voksne trenes på dette. Elevene skal IKKE være med på 
øvelser. 
Tidligere har det vært oppe at det er vinduer inn til hvert klasserom, som ikke gir 
mulighet til barrikadering i klasserom. Ulempe ved beredskap. 
Frustrerende at det så dårlig mobildekning.  
 

5. Interiør og utsmykning.  
Nytt ventilasjonsanlegg kom i løpet av sommeren. 
Brannvesenet har vært her på tilsyn, og får ikke gjort noe i gangene når det gjelder 
sittegrupper/benker. 
Toalettene har glipper over/under dør.   
 



6. Oppfølging av saker  
Bussene: Ruter setter inn ekstra buss, i alle fall innen medio desember. Sendes ut 
Transpondermelding i forkant. 
 
Mailadresse: Egen mailadresse for FAU – ved forespørsel til Ås IT vil det ikke være 
mulig å opprette en egen adresse (as.kommune-mail ) på grunn av sikkerhet. En egen 
g-mail-mail vil bli satt opp og distribuert i ulike kanaler som gir foreldre muligheten til 
å melde inn saker. 
 
Skolemat: Ikke så mange som bruker skolefrokosten. Vanskelig å gi skolemat, ikke 
kantine med god kapasitet. Sannsynligvis blir skolematordningen avsluttet. Kantina 
skal i gang igjen etter jul. 

 
 
Eventuelt:  
Nyttårsball i januar/februar.  
 
Møtedatoer – tidspunkt 19.00-20.30: 
Tirsdag 3. desember  
Tirsdag 21. januar 
Tirsdag 25. februar 
Tirsdag 14. april 
Tirsdag 26. mai 
 
 
 
 


