
 

 

REFERAT FAU MØTE 

HUS 

13.01.20 

 

Tilstede: 

Bodil (rektor), Anette 8A, Vidar 8C, Gullveig 9A, Hilde 9B, Christine 9C, Kristina 

10A, Mona 10 B og Linda 10 C. 8 B var ikke representert. 

 

Virksomhetsplan 

Den reviderte planen fra kommunen er ikke helt klar. Har mye fokus på inkluderende 

opplæring og den nye lærerplan/fagfornyelsen. Legges ut på skolens hjemmeside når 

den er klar. 

BTI (Bedre tverrfaglig innsats) er ferdig på utviklings stadiet, og nå satt ut i praksis. 

Dette samarbeidet er veldig viktig for skolen, selv om det ikke er tatt med i denne 

planen. 

 

Nasjonale prøver 

God utvikling på 9 trinn. Bekymringsfullt lavt nivå på 8. trinn på HUS spesielt, men 

også lavere i hele Nittedal og landet forøvrig. Det er samme prøve hvert år for de to 

trinnene. Skolen har ikke kommet til bunns i hva dette kommer av, men mangel på 

begrepsforståelse, utholdenhet under prøven, prøvens utforming, anleggstrafikk for 

tiden kan være faktorer. 

Skolen bruker resultatene, registrerer statistikk per elev, for best mulig individuell 

støtte.  

Skolen søker nå etter spesialpedagogisk personell for å kunne gi best mulig faglig 

utbytte til de barna som trenger det. 

Resultatene ligger på UDIR. 

 

Temamøte 

Tema i år «Tilskuerrollen – vi bryr oss», som er et opplegg fra Nittedal Kommune. 

Arrangeres for 8. trinn i år.  



 

 

Kommet forslag om felles møte for alle Nittedals skolene med foredragsholder Mats 

Grimsæth (Hans Instagram anbefales). Bodil er også i dialog med FAU leder på 

Kirkeby om å arrangere fellesmøte om rusmidler. Et tema som er høyst aktuelt, da det 

dessverre er mye av det blant våre ungdommer. 

 

Referat fra NKFU 

Nasjonale prøver, og resultater i bygda 

Anja Brotnov informerte om SLT og BTI 

Nyttårsfest på Hagan vel gjennomført.  

Idebank for FAU – hva kan vi gjøre på våre skoler? 

Skolebidragsindikator; Forsøker å vise/måle hva som skyldes lærerens evne til å 

formidle fag og motivere elevene, skolens arbeid med læringsmiljøet og tilpasset 

læring betyr for elevenes resultater. 

 

Diverse 

Mobilfri skole opprettholdes, med full støtte i fra FAU´s representanter. 

På 9. trinn har matteresultatene gått ned? Bodil undersøker dette når karakterene i 

termin 1 foreligger.  Skolen vurderer undervisningen, og er i gang med observasjon 

og veiledning rundt dette. 

Det er et veldig tøft miljø blant gutter på 8.trinn, og mye konflikter generelt på trinnet. 

Nylig oppsto en ubehagelig situasjon med slåssing ved Kiwi. Denne ble stoppet av 10. 

klassinger, som har fått mye ros i ettertid. Rektor har gjennomført flere konfliktmøter 

m/politi og elever, og det jobbes kontinuerlig med å hjelpe barna ut av denne 

adferden. Utenfor skoletid trengs det foreldre/voksne som bryr seg! 

 

Oppfordring til ALLE foreldre;  

Gå ut å se hva barna våre driver med utenfor skoletiden, og bry oss om vi ser noe. 

Ring gjerne Bodil om du har en bekymring. Det finnes episoder med rus og alkohol 

blant HUS sine elevere, de har tilgang i bygda. Ikke vær naiv! Som foreldre må vi ta 

praten med barna våre om virkningen og konsekvensene av rusmidler.  

 

Tenk på til neste møte 



 

 

Gjennomgang av skolens ordensreglement som ligger på skolens hjemmeside. Hva vil 

vi skal stå og hva kan evt redigeres/elimineres bort?? Sammenligne med andre skoler 

i bygda (Li) Hva tenker vi om eks: Hette bruk, Energidrikk, osv...Taes opp i SU 20/4. 

Endring skjer evt til neste skoleår.  

 

 

 


