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AGENDA OG REFERAT
Sak 17-19/20:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vi godkjente innkalling og dagsorden. Saksnumrene blir rettet opp i referatet, for de
var blitt feil i innkallingen.

Sak 18-19/20:

Godkjenning av referat
Godkjent.

Sak 19-19/20:

Mål for FAU skoleåret 1919/1920
FAU skal støtte skolefellesskapet i arbeidet for et trygt og inkluderende skolemiljø.
Videre skal FAU bidra til at skolen og kommunen sikrer minst mulig urasjonell drift
som kan forringe elevenes læringssituasjon skoleåret 2020/21 som følge av at man
skal ta i bruk et nytt skolebygg.

Sak 20-19/20:

Temabaserte foreldremøter
Vi foreslår å bruke forestillingen «Utafor», som har gått på Det Norske Teatret. Denne
forestillingen kan strømmes, skolen må bare ordne med å åpne opp før strømmingen.
Dette gjøres på
feidehjelp@nittedal.kommune.no
Det finnes et veldig godt arbeidsopplegg til forestillingen.
Vi har fått framskyndet datoene til februar, det blir onsdag 26. februar kl. 18-20 for 9.
og 10. trinn. Vi tenker i utgangspunktet bare for foreldre.
FAU sender forespørsel til Helsesita for temabaserte møter til høsten, Cathrine Bjerke
ordner dette.
Vi bør være tidlig ute for å lande noen datoer for temabaserte foreldremøter til
høsten.
Generelle tanker rundt temabaserte foreldremøter vi har hatt: Vi bør jobbe for å få
opp interessen hos de foresatte for de temabaserte foreldremøtene. Kanskje SLTkoordinator i kommunen kan hjelpe skolen i forkant slik at for eksempel besøk fra
politiet blir av bedre kvalitet.
FAU mener det er litt sent med møtene i november, de bør heller holdes i september.
Anne-Kari Nilsen tar kontakt med Hakadal ungdomsskole der de har hatt suksess
med å få med de foresatte på temabaserte foreldremøter.

NITTEDAL KOMMUNE
Nittedal ungdomsskole

Sak 21-19/20:

Nyttårsballet
Anne-Kari Nilsen har jobbet mye med skolen fordi det var en del uklart rundt ballet.
Nå er festkomiteen i gang. Informasjonen har vært mangelfull og veldig sen. AnneKari har samlet inn dokumentasjon og oversendt til Sverre for at han skal lage en
rutinebeskrivelse. Han jobber med det nå. 80 av 90 elever påmeldt nå, ballet er den
16. januar. FAUs rolle var egentlig å samle inn penger, men det ble ordnet via en 10.
klasses klassekonto. 10. klasseforeldrene er vakter. Elever på niende serverer. De
har catering.
Vi oppfordrer skolen til å få orden på rutinene rundt nyttårsballet og starte
planleggingen i oktober neste år.
FAU mener det er viktig at så mange som mulig deltar på ballet. I den forbindelse
spør vi skolen hva de gjør for å få alle til å melde seg på?

Sak 22-19/20:

Vurdering på NUS
En tilbakevendende sak for FAU, dette har vært tatt opp tidligere. FAU har mottatt
spørsmål fra noen foreldre. Spørsmålene kan kort oppsummeres slik:
1) At elevene ikke får karakter på alle vurderingssituasjoner (men beskjed om
måloppnåelse lav-middels-høy) fører til mye stress rundt karakterer for noen elever
fordi de føler at de ikke vet hvor de ligger. Skolen har også gitt utrykk for at elever er
stressede rundt karakterer.
2) Hvis man i for eksempel matte ikke har en eneste prøve før tentamen er dette også
stressende for elevene. Mye henger da på den ene prøven.
3) Er vurdering på NUS «strengere» enn på de andre skolene i bygda? Noen foreldre
mener det fordi de sammenlikner.
FAU sender disse spørsmålene videre til skolen og vil gjerne ha en redegjørelse for
vurderingspraksisen på NUS før neste møte. Hvordan ser tallene ut for
eksamenskarakterer og standpunktkarakterer de senere år?

Sak 23-19/20:

Eventuelt
Konto: Morten T Lund redegjorde for sine undersøkelser. Vi ønsket i utgangspunktet
en konto med Vipps. Dette kan vi ikke få fordi vi da må ha et organisasjonsnummer.
Imidlertid har vi kommet fram til at behovet for at FAU skal ha egen konto bortfaller,
da de klassevise kontoene kan benyttes ved behov når det skal samles inn penger til
ulike arrangement.

