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REFERAT FRAMØTE I FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG 
 

 

 

Tid:   Mandag 28. september                     kl. 18.30-21.00 

Sted:  Personalrommet NOU 

Tilstede:  Mona Kopperud, Berit M. Bjørklund, Merete Ødegård, Eva Oppi Trøftbråten og  

Nina Hansen (ref). 

Forfall:  Tone Sæther, Bibbi Skogholt, Tove L. Brodal 1 repr. fra 9.trinn om ikke er valgt enda 

 

 
Saker til behandling: 

 

Sak 1-15/16  Info fra avtroppende leder 

Vi sendte ut brev til det private næringsliv i bygda, hvor vi ba om sponsormidler 
til bygging av ballbinge, men det har vært få tilbakemeldinger. Byggeriet 
Østmoen Sag vil støtte prosjektet med billige materialer, ellers ingen positive 
tilbakemeldinger på dette. Eva har hatt kontakt med Nordhagen for prisoverslag 
på grunnarbeid, har ikke fått svar på dette enda. Eva informerer om at vi kan 
søke DUK (De unges kommunestyre) -midler til dette i tillegg til spillemidler på 
200 000,- Eva tar kontakt med Gro for å få saken tatt opp i DUK. Vi avventer 
videre arbeid med dette inntil vi får svar derfra. 
Nina informerer ifht søppelplukking fra veidekke før 17.mai.  for 9,trinn. Ingen 

søppelplukking i 2015 pga nye regler fra Statens veivesen. Nina har sendt mail 

med spørsmål i forhold til dette, men ikke fått svar. Blir enige om sende mailen 

videre i systemet. Mona kontakter Petter for å få regnskapet sendt til revisjon.  

Sak 2-15/16  Valgreglement §7 

Det har vist seg veldig vanskelig å få til en Fau-sammensetning som gjør at ikke 
så mange skiftes ut hvert år. Ulike modeller er prøvd ut, men to gjenværende er 
litt lite. Forslag om at man velges for 3 år på 8.trinn, og ha muligheten til å bruke 
vararepresentantene mer aktivt. Forslag at det velges 1 representant og 2 vara 
fra hver klasse. Tas opp på årsmøtet 13.oktober. 

 

Sak 3-15/16  Kjøp/salg nyttårsball 

Blir enige om at det holdes «byttekveld/kjøp-salg 28.10. kl 18-20 i 
kulturrommet. Nina, Merete og Berit møter. Vi trenger noen helfigurspeil, hvis 
noen har…..Eva spør på Garvik skole om de har klesstativ til å henge opp kjølene 
på. Prøving av klær må skje på doer, i klasserom og grupperom. 
Nina lager infolapp om dette som sendes ut fra skolen. Vi legger det også ut på 

facebook for å nå de som har gått ut. 



Sak 4-15/16  Brukerundersøkelser 

Liten deltagelse på foreldreundersøkelsen, kun ca 45%. Forslag om belønning til 
klasse som har svarprosent på over 75%, for å få mer deltagelse. Ungdommene 
må involveres for å få foreldre på banen. Elevrådet skal få uttale seg i forhold til 
hva denne belønningen skal være, f.eks pizza, film, lek i idrettshallen…. 

 

 

Sak 5-15/16  Årshjul 

   Må oppdateres. 
Nattravn: Viktig at avtale med frivillighetssentralen ifht nattravner starter 

tidligere enn i år, og at det blir informert om dette på foreldremøte på våren. 

Var få som stilte opp i år, kanskje på grunn av dårlig tid/info…. Må starte 

planleggingen av dette senest i mars.  Mona sender årsrapport til Tryg. 

Nyttårsball: i januar, uvisst på hvilken dato. Fau skal sette opp vaktlister. 

Elevrådet jobber for å endre menyen, de ønsker taco istedenfor gryterett. 

   

Sak 6-15/16  Eventuelt 

Årsmøte er satt til 13.oktober. 9 trinn har ikke hatt foreldremøte enda, så 
representant som velges blir kun styremedlem i Fau, da styret bør konstituere 
seg på årsmøtet. 
Fau skal gå igjennom sosial handlingsplan for Nord-Odal ungdomsskole for 

revisjon. 

   Angående skoledag på Bakketaket. 
Flere foreldre på 8. trinn har reagert på tilbudet om skoledag på Bakketaket. 

De ble forundret over at deres elev skulle være der, da det er en gjengs 

oppfatning om at det er elever med behov for spesiell tilrettelegging som får 

dette tilbudet. Eva presiserer at dette ikke er et tilbud til "svake" elever men 

et tilrettelagt tilbud for enkelte for å opprettholde motivasjonen eller rett og 

slett være en støtte for andre som er der. Det jobbes med å bli kvitt 

stempelet som Bakketaket har fått. Det vil uansett ikke være aktuelt at 

8.trinns elever får dette tilbudet umiddelbart etter skolestart. Dette er et 

viktig tiltak for å opprettholde motivasjonen i en ellers teorispekket 

skolehverdag. Dette er praksisrettet undervisning og ikke "hviledager"! 

 

  

 

 

 

Med hilsen 

Nord-Odal ungdomsskole 

Mona Kopperud 

Leder FAU 

 


