
Referat fra FAU-møte, ungdomsskoletrinnet, Fyrstikkalleen skole 
Dato: 15.09.2001 

Fremmøtte: Rektor Mari Indregard, Assisterende rektor grunnskole Margareth Lilly Tomren, 

Trinnansvarlig for 8. og 9. trinn Anne B. Kørner Petersen.  

8A - Kairi Spersøy, 8B – Hanne Klægstad (vara), 8d – Gudrun Låte, 9d Lisa Kirkengen, 10a- Hans 

Kristian Stavem.  

Meldt forfall: 9a ved Rune Nordal.  

Referat: Lisa Kirkengen  

1. Informasjon fra skolen 
Rektor, assisterende rektor og trinnleder informerte om: 

• Det at det nå er på plass en assisterende rektor spesielt for grunnskolen har gjort at det er 

mulig å jobbe mer spesifikt med ungdomsskolen.  

• Det jobbes med å konsentrere lærerne rundt klassene slik at ungdomsskoleelevene har 

færre lærere å forholde seg til. 

• Elevene spiser sammen med læreren i klasserommet de første 20 minuttene av storefri. 

Dette er for å få en likere skolehverdag enn den de er vant til fra barneskolen, og mindre 

kjøpepress på ungdommene når det gjelder mat. Det er også viktig for å ha tid sammen 

utenom timene i klasserommet, se noe sammen eller lese. Det er god stemning i klassene i 

friminuttene. Elevene kan være i gangen men ikke i klasserommet i friminutt. 

• Flere tilbud i friminuttene med voksne til stede skal bidra til et trygt og godt miljø: sjakk, 

strikkeklubb, FIFA, bordtennis, dans, brettspill. 

• Videregåendeelevene er gode forbilder. 

• Testing og vaksinering på skolen har gått veldig bra, elevene har vært veldig flinke i 

gjennomføringen av begge deler. 

• Det er observert bruk og salg av rusmidler på området bak basketballbanen, men det er ikke 

elever fra skolen. Området kan være spesielt utsatt nå på grunn av byggearbeider som 

hindrer passasje og dårlig belysning. Politiet er informert og saken følges opp av skolen.  

2. Valg av representanter til driftsstyret, SMU, FAU-leder og sekretær 
• FAU-møter vil holdes ca. månedlig på onsdager kl. 18.  

• Skolemiljøutvalget (SMU) består av representanter fra elevene, skolen og foreldre og jobber 

med saker knyttet til miljøet på og rundt skolen. Møtes 4-5 onsdager i året kl. 16.  

• Driftsstyret består av representanter fra skolen, foreldre og lokalpolitikere og jobber med 

budsjett, strategi, inntaksområde ol. Møtes 5-6 ganger i året i tilknytning til FAU-møtene.  

• Det ble ikke valgt FAU-leder og sekretær siden det var så få foreldrerepresentanter tilstede. 

Dette vil gjøres på neste møte. Rektor vil sende kort informasjon om hvilke oppgaver disse 

vervene har i forkant av møtet. Noen foreldre har meldt interesse for å delta i SMU og 

driftstyret og det avklares på neste møtet hvem som vil være fast representant og vara i 

disse. 

3. Andre saker 
• Foreldrene har notert at rammene for skoletur i 10. klasse er endret og ber om mer 

informasjon om dette fra skolen. 



 


