
FAU-møte ved Froland ungdomsskole 

Når: 27.9.22, kl 18 - 19.30 -  på møterommet i administrasjonen 

Tilstede: Camilla Garshol Andersen, Stian Kristoffer Blindheim, Anne Maren Fidje Fjærbu, Anette 

Haugaas, Isabel Nymo, Norma Kathrine Pedersen, Margrethe Risdal, Stella Snejstrup, Renate Kostøl 

Stien, Per Arne Tønnesen, Kai R M Andreassen 

Referent: Kai R M Andreassen 

 

Saker: 

1. Vi forbereder oss: Foreldreutvalget til grunnopplæringen og kapittel 11 i Opplæringsloven 

som omhandler skolemiljøutvalget.  

 

2. Valg av leder, nestleder, kasserer, sekretær:  

- Leder: Isabel Nymo 

- Nestleder: Margrethe Risdal 

- Kasserer – Isabel Nymo, kan leder være kasserer? Isabel + Kai R sjekker dette opp til 

neste gang. Vi må utnevne en annen person om dette blir for mye jobb. Betalingene skal 

gå til tur og ball.  

- Sekretær: Renate Kostøl Stien/ Norma Kathrine Pedersen 

Nytt styre: 

8.trinn: Norma Kathrine Pedersen 

9.trinn: Isabel Nymo 

10.trinn: Stian Kristoffer Blindheim 

3. Årshjul for møtene: 

FAU-møter skoleåret 22-23 på møterommet i administrasjonen ved FUS. Kai R er med i starten på 

møtene: 

Dato Kl Innhold 

27.9.22 18.00-19.30 Etablering av FAU og valg av roller 

1.11 .22 17.30-19.00 FUS: 
OO: Gjennomgang av kartleggings- og 
analysearbeidet som er gjort i forkant samlingen 
27.10.22. Se under. Innspill fra FAU tas med til 
samling. 
Er elevene godt nok informert om OO og er de 
involvert? 

29.11.22 18.00-19.00 FUS: 
OO: Gjennomgang av samlingen 27.10.22.  

17.1.23 17.30-19.00  

28.2.23 17.30-19.00 FUS: 
OO: Diskusjon av mulige tiltak 

11.4.23 17.30-19.00 FUS: 
OO: Diskusjon av mulige tiltak og gjennomgang av 
toårig tiltaksplan. 



23.5.23 17.30-19.00 FUS: 
Oppsummering av skoleåret og innsatser neste år. 

 

 

4. Kai R informerer om satsingsområder ved FUS: 

- Nasjonale prøver: De nasjonale prøvene på 8.trinn og 9.trinn gjennomføres i uke 38 og 

39. Frist for gjennomføring er fredag 30.9.22. Kartleggingen brukes spesielt til å lage 

tiltak for elever som er på nivå 1 og 2. Men prøvene brukes også til generell 

kvalitetsutvikling ved skolen. Et eksempel på det kan være et bredere forkus på lesing/ 

lesestrategier, om det skulle vise seg at prøvene viser at mange av elevene ikke leser 

godt nok. 

- Oppfølgingsordningen 2022 - 2025: Vi diskuterer hvordan FAU best kan være en støtte 

og ressurs i forhold til gjennomføringen av OO. Kai R får en solid gjennomgang av 

utfordringene FAU opplevde da Froland kommune var med i Oppfølgingsordningen 

forrige gang. Vi bestemmer oss nå for å se framover og at FAU-gruppa ved FUS og Kai R 

skal arbeide så strukturert og hensiktsmessig som mulig i forbindelse med 

gjennomføringen av OO. Vi diskuterer om det er hensiktsmessig at FAU sitter i 

Arbeidsgruppa. FAU tar opp at de er svært skuffet over igjen å ikke være inkludert i 

oppfølgingsordningen, til tross for det de oppfattet som lovnader fra skolesjef i fjor om å 

bli inkludert. FAU mener det bør være minst en foreldre representant fra hver skole med 

i arbeidsgruppen. Uavhengig hvordan det blir med Arbeidsgruppa informerer Kai R FAU 

om arbeidet og temaene det til enhver tid arbeides med i denne gruppa slik at FAU også 

kan komme med innspill til gruppa: 

Møter ang OO i høst: 

- 2.9.22: Teamsmøte med Utdanningsdirektoratet. Generell info om ordningen. 

- 6.9.22: Første fysiske møte i Arbeidsgruppa der vi treffer de to veilederne. Ordfører 

åpner samlingen ved å si noe om hvorfor vi er med i ordningen, at kommunen må tenke 

bredt i dette forbedringsarbeidet og han har trua på at vi skal få til gode resultater. 

- 12.10.22: Teamsmøte om kunnskapsgrunnlaget. Hva skal vi legge til grunn/ hva skal vi 

undersøke/ analysere for å få et så treffsikkert bilde av situasjonen ved skolene som 

mulig? 

- 27.10.22 - 28.10.22: Kurs i kartleggingsarbeid, analysearbeid og tolkingsarbeid ved Per 

Garmannsland. Ansatt ved NLA.   

 

    Noen tiltak er vi altså allerede i gang med:  

- En vitalisering av bruken av resultatene vi får fra de nasjonale prøvene 

- Satsinger laget av personalet ved FUS i vår:  

1. Fokusere på klasse- og 
arbeidsmiljø: Blant annet 
refleksjons- og 
implementeringsoppgaver  

2. Lage varierte, 
praktiske, utforskende, 
kreative og tverrfaglige 
undervisningsopplegg: Vi 



jobber blant annet med 
delingskultur.  

3. Involvere elevene: 
Blant annet ved et aktivt 
elevråd som er med på å 
analysere 
elevundersøkelsen. Både 
rektor og lærer er med i 
elevrådet. Skolen får her 
viktig informasjon som tas 
med videre i 
kvalitetsarbeidet. 

4. Involvere de foresatte 
og invitere dem til skolen: 
Skolen tar dette arbeidet 
på alvor og vet at et godt 
skole-hjem samarbeid er 
viktig for elever, foresatte 
og personalet ved skolen. 
Skole-hjem arbeidet tas 
ofte opp i sammenhenger 
der hele personalet er 
samlet. Der diskuterer vi 
kommunikasjon med, og 
involvering av, foresatte. 

 

 

5. Hvem som gjør hva ved FUS? 

- Rektor: Kai R M Andreassen, avdelingsleder: Aina Venemyr Terjesen, sosiallærer: Wencke 

Brit Øistensen, helsesykepleier: Lillian Ravnåsen, leder av miljøteamet: Kathrine 

Sveigane, rådgiver: Hilde Margrethe Nordbø, bibliotek: Kristina Tørå Solsvik, IKT-

ansvarlig: Trine Fosback Larsen  

 

- Funksjon:  Trefftider:    

Sosiallærer Wencke Brit 
Øistensen  
  

Mandag: 0845 – 
1030  
Tirsdag:   1200 – 
1330  
Onsdag:   0845 – 
1030 og 1330 – 1425  
Torsdag:  1245 – 
1230  
Fredag:    0930 - 
1115     

Telefon: 91830715  
  
Wencke.brit.oistensen@froland.kommune.no   
  
  

Helsesykepleier Lillian T. 
Ravnåsen  
  

Mandag: Hele dagen  
Tirsdag: 08.30 – 
12.00  
Onsdag: Hele dagen  

Telefon: 91872934  
 lillian.tobiassen.ravnasen@froland.kommune.no  
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Fredag: Hele dagen  

IKT-ansvarlig Trine Fosback 
Larsen  
  

Mandag: 13.00 – 
14.00  
Onsdag: 12.00 – 
14.00  
Torsdag: 08.45 – 
11.15  

Trine.Fosback.Larsen@froland.kommune.no  
  

Rådgiver Hilde Margrethe 
Nordbø  
  

Mandag: 10.30 – 
14.25  
Tirsdag: 09.35 – 
11.15  
Onsdag: 09.35 - 
10.20  
Torsdag: 08.45 – 
09.30 + 10.30 – 
11.15  

hilde.margrethe.nordbo@froland.kommune.no  
  

Skolebiblioteket ved Kristina 
Tørå Solsvik  
  

Torsdag: 08.00 – 
11.20  

Telefon: 37 23 55 25/ 41 65 76 58  
Kristina.tora.solsvik@froland.kommune.no  

  
6. Trygt og god skolemiljø: Vi går raskt igjennom rutinene ved evvt 9a-saker. FAU er godt kjent 

med rutinene 

 

7. Skolemiljøutvalget: John Magne Bregna er repr. fra kommunen dette skoleåret. Repr fra 

skolen er klar. Isabel og Kai R snakker sammen om hvordan vi skal organisere SMU/ SU. 

Evt:  

- 8.trinn starter med å samle inn penger på 8.trinn til en tur på 10.trinn. 

- Vi kommer inn på at FUS har et høyt prosenttall spesialundervisning. Grunnene til dette 

har vi ikke.  

- Vedtak om fritak fra nasjonale prøver, fra Udir: Vedtaket skal kun innvilges dersom 
resultatene ikke vil ha noen betydning for elevens videre opplæring. 
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