
 

 
 
 
           
 
 
 
          Son 05/11/2019 
 
 
 
Referat fra FAU møte, tirsdag 8. oktober 19.00 pa  Grevlingen skole biblioteket 
ved Andreas Øwre 
 
Deltagere  

 
8a Silje Flakk 
8c Karianne Westby 
8d Ha vard Gisle Mathisen 
9a Ronny Linda s 
9b Andreas Øwre 
9c Randi Enger 
9d Per Kristian Roer 
10c Lill-Ann Røykenes 
10a Arjo van Genderen 
Lise Merete Austvik (rektor) 
 
 
Dagsorden: 
 
01-19/20       Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 
Andreas Øwre ble oppnevnt som referent. 
 
 
02 -19/20                      Valg av arbeidsutvalg (AU) 

 



 

For skolea ret 2019/2020 besta r AU av følgende personer: 
 

• Leder: Randi Enger 
• Nestleder: Ronny Linda s 
• Sekretær: Andreas Øwre 
• Kasserer: Camilla Olsen 
• Revisor: Per K. Roer 

 
 
 
03 -19/20  Valg av representanter til samarbeidsutvalg (SU) og Skolemiljøutvalget 
(SMU) 

 
• Randi Enger (SU og SMU) 
• Ronny Linda s (SU og SMU) 
• Andreas Øwre (SMU) 

 
 
04-19/20  Møteplan for skolea ret 2019/2020   

 
Randi Enger la fram følgende forslag til møter: 
 
Tirsdag 5/11 - 2019 
Tirsdag 3/12 - 2019 
Tirsdag 4/2 – 2020 
Tirsdag 17/3 – 2020 
Tirsdag 28/4 – 2020 
Tirsdag 9/6 – 2020 
 
 
05-19/20  Hvilke saker skal FAU jobbe med i løpet av a ret   

 
• A rsrapporten ble gjennomga tt av Randi Enger 
 

5.1 Viktige oppgaver som videreføres dette skolea ret 
• Det var mye fokus pa  rusproblematikk i forrige skolea r, dette ma  man fortsette med 

dette skolea ret ogsa  
• Det er ønskelig med samarbeid med FAU ved Vestby Skole  



 

• Vi ma  fa  flere til a  verve seg som natteravner 
• Det er viktig a  fortsette det forebyggende arbeidet ift. rus med 

spesielt fokus pa  9. og 10. klasse 
• FAU oppfordrer skolen til a  arrangere møte med foresatte og forebyggende enhet ved 

Politiet i Follo 
• Samarbeidet med BAYAZ ma  bli bedre, og deres ledere bør komme og informere om 

aktivitetene sine i FAU 
• Skoleballet bør endres til en skolefest – det skal være fokus pa  miljø/gjenbruk og 

ikke kjoler/klær til 4-5000 kroner som skal være fokus 
 

5.2 Informasjonsformidling pa  web og informasjon til foresatte 
• Rektor jobber med a  oppdatere informasjon pa  nettsidene til Vestby Kommune, 

samtidig ønsker hun at skolen skal bli mer synlig pa  sidene. Hensikten er at det skal 
bli enklere a  finne informasjon om skolen for foresatte og andre som har behov for 
dette.  

• FAU er enig i at dette er et godt tiltak og støtter rektor i at dette er viktig. Vi mener at 
kommunen bør tilrettelegge for at skolens nettsider kan fa  et mer moderne utseende 
og at det blir enklere i dag a  finne informasjon.  

 

5.3 Digitalisering av undervisningen 
• It’s learning fungerer da rlig, det skaper frustrasjon hos lærere, elever og foresatte. 

Det finnes bedre verktøy og FAU vil jobbe for at kommunen vurderer andre løsninger.  
• Det gjøres mye for a  digitalisere undervisningen, og lærernes arbeidsverktøy er 

digitaliserte, men de fa r ikke alltid like mye hjelp til a  digitalisere egen arbeidsdag. 
• FAU er enig i at kommunen ma  investere mer i kompetanseutviklingstiltak for a  

styrke digitaliseringen i skolen og utvikle lærernes kompetanse. FAU vil jobbe for a  
pa virke kommunen til a  gjøre dette.  
 

5.4  Utenforskap og ensomhet 
• Svært mye av aktivitetene etter skoletid er basert pa  deltakelse i idrettsaktiviteter og 

kulturskole 
• De som ikke har noe a  drive med faller ofte utenfor sosialt – ba de i skoletiden og 

sosialt og det er dessverre en sammenheng mellom de som havner i «pa  skra planet» 
og utenforskap 

• FAU mener at skolens helsesøster og ungdomslos spiller en svært viktig rolle i a  
jobbe mot utenforskap og sørge for at alle blir sett og fa r hjelp dersom de sliter 

 
 



 

 
06-19/20  Eventuelt   

 

6.1 Leksefri skole (rektor) 
• Det har kommet en bestilling fra administrativ skoleeier og politikerne i kommunen 

om en uttalelse fra skolen om leksefri skole. Medlemmene i FAU ble derfor bedt om a  
tenke gjennom hva de mener om leksefri skole og sa  innledet rektor pa  møtet til 
diskusjon. 

• Det var ba de argumenter for og mot, men det var konsensus om at utfordringen med 
leksefri er en individuell problemstilling – noen ungdommer liker lekser, andre har 
store problemer 

• De som er for leksefri skole mener at det utjevner sosiale forskjeller – barn med 
ressurssterke foreldre fa r en fordel ift. de som har foreldre som ikke har forutsetning 
i a  lære seg og lære bort det barna deres ma  kunne – spesielt na r pensumet blir 
komplisert f.eks. i matematikk og spra k 

• De som mener at lekser er viktig fokuserer pa  at man fa r mer kontroll og innsikt i det 
egne barn lærer seg og at man fa r fulgt opp utviklingen og læringen 

• Rektor pa pekte at arbeidet med lekser bør omfatte samtaler mellom elever og 
forelder om læring, ettersom dette er en mulighet for eleven til a  forklare og fortelle 
hva hun/han har lært/lærer pa  skolen. 
 

6.2 Ventilasjon (K. Roer) 
• Det er problemer med inneklimaet pa  Kjærbasen 
• Dette gjelder spesielt omra dende der 9D oppholder seg men ikke utelukkende der. 
• FAU ønsker at skolen fa r kommunen til a  gjøre en analyse/vurdering/ma ling av 

ventilasjon og luftkvalitet ba de pa  Kjærbasen og pa  de andre basene pa  skolen 
• Det er gjort mange endringer pa  bygget de siste 10 a rene, og man begynner ogsa  a  se 

et etterslep pa  vedlikeholdet 
• FAU kan ved behov bista  rektor/skolen med a  pa virke eiendomsavdelingen i 

kommunen til a  agere 
 

6.3 Info om Skole, oppvekst og kulturkomiteen (SOK) i Vestby Kommunestyre (A. Van 
Genderen) 
• Komiteen er lagt ned 
• Formannskapet skal ta seg av det som har vært SOKs ansvarsomra der i forrige 

periode 



 

• Arjo foresla r at FAU engasjerer seg for a  fa  SOK tilbake, han mener 
at man ikke vil fa  samme muligheter til a  ta opp saker med de 
folkevalgte pa  disse omra dene dersom man ikke fa r denne 
komiteen tilbake. 

• Det ble besluttet at Silje og Ha vard tar ansvar for a  forberede en diskusjon om dette 
teamet pa  et møte senere i høst. 

 
 
.  


