
Referat FAU-møte Nordbytun ungdomsskole 

tirsdag 21. januar 2020 kl. 1900 
 

 Dato:  21. januar 2020 

Inviterte:  8a: Ane Ellingsen 
8b: Silje Lundmark 
8c: Einar Nonstad 
8d: Gunnhild Steen-Hansen 
9a: Michelle Diebles-Larsen 
9b: Martin Tønder Smith 
9c: Stein Barli 
9d: Robert Aaslie 
10a: Mona Roaas 
10b: Aina Gaarder 
10c: Silje Distad Stelander 
10d: Tove Merethe Halvorsen 

Fraværende:  9b: Martin Tønder Smith 
9c: Stein Barli 
10b: Aina Gaarder 
10d: Tove Merethe Halvorsen 
 

Møteleder:  Leder Mona Roaas 

Referent:   

 

Del I -  
rektor deltar 

Sak: 
 

Ansvarlig 

Sak 1 Referat fra forrige møte 
- Godkjent 
- Referat må legges ut på hjemmesiden 

 

Skolen 

Sak 2 Relevant informasjon fra rektor 
- Oppfølging av saker fra forrige møte 

o Se sakene under. 

 

Sak 3 Organisering av ballet – torsdag 13. februar 
- Pizza bestilles av skolen 
- En forelder fra hver klasse (8 foresatte) – deles i 2 vakter 
- 9.- og 10.-trinns FAU-representanter informerer klassekontakter 

 

9. og 10.-
trinns 
FAU  

Sak 4 Status mobilskap 
- Er bestilt montører fra teknisk avdeling, og kommer antagelig opp i uke 6. 
- Må ha reglementet i orden – er på plass i uke 5. Elevene er ikke involvert.  
- Info-skriv på Transponder for framsnakking til foresatte. 

 

 

Sak 5 Toalettene 

- Tiltak for å sikre at eleven opplever det som trygt å benytte toalettene. 
- Det skal tas opp med byggteknisk i kommunen i mars/april.  
- Pals-matrise for toalettene. 
- Tilsynet i gangene følger opp toalettene. 
- Låsing av toalettene i timene – elevene må hente nøkkel i administrasjonen. 

 



- Toalettene: Skole og kommune har årlig møte om tilstanden på skolen sett 
fra et teknisk fagperspektiv. Et av punktene som vil bli fremhevet er 
toalettene som ikke er tilfredsstillende. En åpen løsning (over og under 
dørene) skjermer ikke elevene bra nok og ubehagelige situasjoner har 
oppstått. FAU stiller seg bak og oppfordrer at dette blir fremhevet som en 
prioritert sak da skolen er en av de som har det man kan betrakte som 
gammel løsning.  Håper å få dette i orden av sommerhalvåret og være i 
orden ved skolestart til høsten. FAU undersøker muligheten i å kontakte Ås 
kommune direkte. 

 

Sak 6 iPadprosjektet 

- Personalet har hatt videre oppfølging med bruk av ny app. 
- Bruker mest PC på 10. Trinn 
- Brukes de andre funksjonene? Eller brukes det som en skrivemaskin? 
- Excel og Geogebra er annerledes 
- Evaluering: skolen har bedt om at foresatte også skal være med på 

evaluering. 
- Er veldig ulik bruk i klassene. 
- Prosjektet prøves kun på Nordbytun i Ås. Ulike erfaringer fra forskjellige 

skoler. 
- Noen apper har det vært opplæring for alle lærerne. Alle får en grunnpakke. 

 

 

Sak 7 Eventuelt 
- Buss: FAU melder at det fortsatt er trøbbel med bussen. Er tatt opp på 

plangruppa: ser ikke ut som det er adferdsendring – er lite læring. Har vært 6 
voksne fra skolen. Skolen har bedt om billettkontroll og busskurs (har vært 
tidligere). 
Har blitt mindre bråk inne på bussen – fordi de går inn en og en. 
Forslag:  

o Kan foreldre hjelpe til? Bedre at Ruter tar kontroller.  
o Mulig «Dagravner»? Gunnhild tar kontakt med Rikke Solligaard. 

- Flere aktivitetsmuligheter?  
- Rektor informerer om alternative skolearenaer i neste møte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gunnhild 

Del II -  
kun FAU  

Sak:  Ansvarlig 

Sak 8 Vurderingskriterier 

- I arbeidslivsfag? 
- Er det maler for alle fag? Hvordan utformes dette? Felles kultur? 

 
Rektor 
på neste 
møte 

Sak 9 Eventuelt: 
- FAU ønsker noe mer eget initiativ fra skoleledelse på informasjon til FAU. 

 
 

 
 

 

 


