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FAU Referat 
 

Dato: 03.02.2022 

Tidspunkt: kl. 19:00-20:30 

Sted: Personalrom NUS 

Møtet innkalt av: Katja B P Elgstøen Type møte: FAU 

Møteleder: Katja B P Elgstøen Referent: Turid B Moseby 

Møtedeltakere: Ikke notert, ikke alle klasser representert.  

Forfall: Ikke notert 

AGENDA OG REFERAT 

  

 Sak16 -21/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Det ble en del endringer hvor sak om læremidler utgår på grunn av manglende 
dokumentasjon. Sakene ble så tatt i rekkefølge som sikret rektors nærvær. Sak 
23.først.  

 

Sak 17-21/22: Oppfølging av tidligere saker: 

Sak 11-21/22 fra sist:  

Synlige voksne i nærmiljøet på kveldstid. 

FAU-representanten skal til neste FAU-møte (altså dette møtet 3. februar) 

ha undersøkt i sin klasse interessen for voksenvandring i nærmiljøet og 

gjerne finne ressurspersoner. 

Lite eller ingen respons fra foresatte, men FAU er samstemte på at 
dette likevel skal tas videre. Ett forslag er å dele Rotnes-området 
inn i 2 soner, dvs 2 ruter skal dekkes hver fredag og hver lørdag i 
sommerhalvåret. FAU ser en betydelig fare for at foresatte ikke 
stiller opp om de blir satt opp på en «vaktliste», likevel mener vi vi 
skal gå videre med dette. Stiller folk opp blir det et positivt bidrag i 
nærmiljøet. 
FAU dannet «Team synlige voksne» og består av Elenita (10c) og 
Fred-Johan (klasse?) som tar dette videre, inklusive tar kontakt 
med Gitte Korvann.  
 
 
Sak 10 – 21/22 fra sist: Digitale læringsverk. 

FAU-representantene skal til neste FAU-møte (altså dette møtet 3. 

februar) ha kontaktet sin klasse og spurt foresatte om hva de ønsker av 

informasjon fra skolen om de digitale læringsverkene, og hva slags type 

informasjon de vil ha om hvordan de kan følge med på barnas læring, slik 

at skolen kan utarbeide slik informasjon. 

Lite respons fra foresatte, men de som har fått det sender det til 
FAU-leder som samler og sender videre til skolens ledelse. 
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Sak 18-21/22: Digitale læremidler sak. Følges opp neste møte.  
 

Sak 19-21/22: Ønske om mer praktiske og fysiske oppgaver når det er hjemmeskole. 

Ikke lenger en problemstilling.  

Sak 20-21/22: Hvordan følger skolen opp elever som er hjemme i corona-relatert fravær 

m tanke på det psykososiale ? Saken bunnet i eksempler på elever som har 

vært lenge hjemme uten oppfølging, men så lenge vi er på vei mot en 

normal skolehverdag er dette ikke aktuelt.  

Det er uansett svært viktig å jobbe med de psykososiale problemene for 

ungdom som følge av pandemi. Antall henvendelser til BUP har økt med 

82% og det er økning på spiseforstyrrelser, angst og depresjon.  

 

NUS vil kjøre en ekstra trivselsundersøkelse, samt studere 
materiale fra Ung-Data (også livet utenom skolen).  
 
 

Sak 21-21/22: Sponsorgruppe i FAU ?  

Her har elevene selv jobbet svært godt, og er godt i gang med å 
organisere dag i Varingskollen for 10.klasse med kartlegging av 
behov for heiskort og utstyr og kontakt med Varingskollen, Bua og 
andre bidragsytere.  

Sak 22 -21/22 Saker til neste FAU møte: 

Kan vi involvere oss i sak om basketbane ved NUS. Skolen har 
ikke midler, og det er søkt om BUK-milder. Kan kommunen kan 
være interessert i å løse problemene på Sørli?  
En plassering ved NUS er bedre med tanke på støy, men også 
miljøskapende fordi det allerede er andre aktiviteter på hele 
Sentralidrettsanlegget.  
 

Sak 23 -21/22: Nettmøte med Bodil Jensen Houg i Ombudet for barn og unge i Viken. 
Introduksjon til deres arbeid og forslag til hvordan temakveld «språkbruk» 
legges opp.  
Bodil hadde mange innspill på hvordan FAU kan være et superråd (og ikke 
supperåd..). Vi ble introdusert for ekte og uekte banneord/håneord. Hun snakket om 
ungdoms store behov for tilhørighet i en gruppe, og derfor kan velge negative miljøer 
fremfor å stå utenfor alene. Det er mye sosial eksklusjonsangst, og «proaktiv 
aggresjon» i form av små subtile handlinger (blikking, baksnakking, sosiale medier) 
som bidrar til å lage utenforskap. Hvordan vi kan legge rangstigen ned. Hvordan 
mobilisere den tause majoriteten. «Den som ikke er mot, er med». Arbeid med digital 
dømmekraft og språkbruk, samt at gaming kan vurderes som en positiv sosial arena. 
 
Forslag om at foredrag må følges opp med samtaler mellom foreldre. Her bør FAU og 
lærere fasilitere prosessene i klasserommene. Ombudet har verktøyene.  
 
Ombudet utfordrer FAU til å diskutere hva som er normene i vårt miljø. Hva er 



 NITTEDAL KOMMUNE 
Nittedal ungdomsskole 
 
 

   

 

 

«normfirkanten» i Nittedal. Hvordan utvider vi denne og hvordan håndterer vi brudd 
på normene. Eks: hvordan er vi mot foreldre som har opplevd at barnet har gjort noe 
dumt? 
 
Avslutningsvis snakket ombudet om fire klassiske unnskyldninger / måter å fraskrive 
seg ansvaret på: 

1- Jeg bare tulla, jeg mente det ikke. 
2- Det var ikke bare meg 
3- Det er bare sånn det er her. 
4- Hen var jo med på det.  

 
Hva gjør FAU ? 
 
FAU bør ha en rolle som kulturbærer inn i skolemiljøet, og være med på å bygge 
gode klassemiljø og læringsfelleskap. Forslag om å ha læringsmiljøansvarlig i FAU 
som skal oppfordre til at foreldre danner en miljø/sosial-gruppe i hver klasse. 
Samarbeid mellom elevråd og FAU er viktig og som følge av større sosiale 
utfordringer etter pandemi ble det besluttet at vi skal jobbe med et samarbeid som 
også involverer elever som ikke er i elevrådet- Dette for å sikre mangfold.  
 
Elevenes medvirkning er svært viktig og her har NUS forbedringspotensiale.  
Vi kan være med å diskutere resultater av trivselsundersøkelsene, men det viktigste 
er at vi faktisk kommer i dialog med ungdommene og kommer i gang med aktiviteter 
for å bøte på manglende sosial kontakt under pandemi. Ungdommene mangler 
kollektive ferdigheter. De kjenner en virkelighet hvor de bare forholder seg til et fåtall 
venner og ikke en hel gruppe med ulikheter og gnisninger.  
 I møte med elevene kan vi diskutere hva som er riktig å lage. Eks klassemiljøgrupper  
eller fadderordning. NUS har valgfaget «Innsats for andre» og det at Ressurssenteret 
også ligger kan være positivt for mangfold, omsorg og inkludering.  
 
Det ble dannet en gruppe som skal lage en arena for kontakt med elevene. Elevrådet 
møter skolen og FAU i SU, men her er det ønske om å møte flere og sikre mangfold i 
hvem vi møter.  
FAU dannet et «team skoelmiljø» som består av Vibeke Solberg (9a) og Ingrid Tveit 
(klasse?) og de tar dette arbeidet videre, med Katja (9d) som assosiert medlem. 
 
 

 

Sak 24-21/22: Eventuelt:  

Ingen saker 

Neste FAU-møte er 3/3-22 kl 19-20:30 


