
REFERAT FAU-MØTE F21 02.11.2022 - kl. 18:00.  
  

Tilstede  
  
8a: Hilde Skarnes 8B: Elisabeth Vang 8C: Katarina Østensen 8D: Per Christian Evensen Helme  
9A: 9B: 9C: 9D:   
10A: Rune Nordal 10B: 10C: 10D:  
Rektor: Ikke invitert  
Ass.rektor: Ikke Invitert  

 

Sak1  
Erfaringer etter diskusjon om underveisvurderinger:  
Varierende erfaringer fra trinnene, noen gode, og andre som savner informasjon. Noe er også knyttet 
til usikkerhet/manglende opplæring i plattformene som foreldre skal bruke.  
Hva er rutinene for alle trinn når det gjelder informasjon om underveisvurderinger til foreldre?  
Det bør sendes både skolemelding og “ranselpost”, da det er vanskelig å nå alle foreldre på møter. 
Ungdommene kan det også være vanskelig å få god informasjon fra.  
Positivt med ukeplaner og info om hva som er gjort og hva som skal gjøres. Fint hvis skolen kan 
informere ekstra ift hvordan foreldre faktisk kan finne informasjon. Mange har sikkert ikke vært inne på 
alle plattformene, og dette kan skolen sende ut informasjon om jevnlig. Det kan virke som 
brukerterskelen kan være høy for flere foreldre. Mer opplæring er nødvendig. Vi må tenke på hvordan 
vi kan nå frem til de som ikke stiller på møter. Det er rett og slett uklart hvilken plattform foreldrende 
skal bruke til hva. Vi trenger oversikt, og det er mulig vi bare har behov for ekstra påminnelser.   
  
Vedtak:  
FAU inviterer ledelsen til neste FAU-møte og ber om informasjon om hvordan praksis skal være ifm 
underveisvurderinger, og hvordan foreldre kan følge med.   
I tillegg ønsker vi informasjon om plattformer vi skal bruke, og hva de skal brukes til.   
  
Sak 2     
Sosiale aktiviteter – Hver er gjort og hva kan gjøres?  
8a leide Petersborghuset for 1.500,-, og ungdommen fikk taco og godteri og aktiviteter.  
8b har gjennomført grilling i parken ved Valle.   
8c var også på grilling ved Valle. Har også planer om å samle foreldrene. 
 
8b har prøvd å finne ut hvem som er klassekontakter, og lurer på om listen kan sendes ut? Liste delt 
på FAU sin Onedrive, og i møtet i Teams.  
  
Sak 3  
Ønskede temakvelder: 
 
Det er gjennomført én nettvettkveld etter en episode på Snap, men dette ble holdt av lærerne.  
Sosiale medier vil være en gjenganger, og bør arrangeres flere ganger. Vi kunne invitere Elisabeth 
Staksrud ved OsloMET, som kan holde foredrag om digital mobbing og andre risikoer på Sosiale 
medier. Hilde Skarnes kontakter henne og sjekker om hun kan holde et foredrag på Teams etter 
nyttår. 

 

Sak 4  
FAU-leder neste år trengs, men ingen kandidater foreløpig. 
 
 
 
 
 


