REFERAT; Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Sted:
Ringebu ungdomsskole
Til stede:
Referat går til;

Dato:
Tid:
Referent:
23.01.19
16.00-17.45
Hilde Bakken
Ola Morset, Torstein Sæteren Aanvik (8A), Magni Knuts(8B), Carin
Syrtèn(8B), Kristin Teigen(9A), Hilde Bakken(9B), Atle Lund (10A)
Foreldre/foresatt ved Rus og rektor Ola Morset

Saker;
1. Referat fra sist
Sak 1 fra forrige møte; «Behandling av spørsmål fra Levekårsutvalget»; Det ble i SU
bestemt å sende et tredelt svar til Levekårsutvalget fra ungdomsskolen. Det kom inn tre
ulike perspektiver fra elevråd, FAU og lærere, som var vanskelige å sammenfatte. Ved å
sende alle tre perspektivene blir både elever, foreldre og lærere hørt.

2. Informasjon fra Ola
a. Drift
I vårhalvåret er det blitt gjort kontaktlærerskifte i 10.trinn. For å opprettholde stabilitet,
forutsigbarhet og en god avslutning ved RUS har Dan Håkon Fonstad og Mette Marie
Skurdal blitt kontaktlærere. På grunn av at deres stillinger ved skolen, som
studieinspektør og rådgiver, har det derfor blitt noen omdisponeringer av ressurser.
Rektor forsikrer om at dette går fint.
Det har vært noen tilfeller av hærverk ved skolen. Det er spesielt toalettene som er
utsatt, der blant annet dodører blir ødelagte og ledninger blir løsnet på. Disse
hærverkene blir gjort både i friminutt og når elever går på do under undervisning.
Elevrådet vil bli involvert
Det går ut felles SMS til foreldre/foresatte ved RUS ved felles beskjeder. Siste melding
var om elevers bekledning, slik at de kan være ute i friminuttene.
Refleksjon og diskusjon rundt skjermbruk og iPad; Apper som forventes og brukes i
undervisning skal skolen laste ned/legge inn på iPaddene. Elevrådet får i oppgave fra FAU
å diskutere evt. mobilfri uke.

b. Status tilsyn fra Fylkesmannen
Det har vært tilsyn fra Fylkesmannen i Oppland ved skolen. Tilsynet gikk på «Elevens
utbytte av opplæringen» Skolen fikk ett brudd som gikk på individuell læringsplan og
vedtak. Skolen lever godt med bruddet, da det var en saksbehandlingsfeil fra skolen sin
side. Det var rett og slett en forglemmelse av justering av opprinnelig vedtak. Dette førte
til at vedtak og IOP ikke samsvarte. Skolen har frist å rette bruddet inne 26.01.19, noe de
allerede har rettet opp i og sendt inn til Fylkesmannen. Skolen fikk tilbakemelding fra
Fylkesmannen om at dette var et av de bedre tilsynene som er foretatt i Oppland. Både
skoleeier og rektor er godt fornøyde med tilsynet. Offentlig tilsynsrapport vil bli lagt ut
på Ringebu kommune sin offentlige postliste og på Fylkesmannen i Oppland sin side på
internett.

3. Orienteringssak, Torstein informerer om KFU




Valg av nestleder
Nettverkstreff på tvers av skolene
Orientering/drøfting aktuelle saker
o Språkkommune og språkstrategi
o Vår forberedelse til ny læreplan fra 2020
o Status på arbeidet med «Barnehage og skole på veg mot 2031. Kvalitets- og
utviklingsplan»
o Resultater nasjonale prøver høsten 2018
o Resultat av fylkesmannens tilsyn ved Fåvang skole og Ringebu ungdomsskole
o

Ønske om lik struktur i Showbie, samt retningslinjer/guider på skjermtid på iPad.

4. Eventuelt;
21.mars blir det skidag i Kvitfjell for alle elever ved RUS. Følg med på aktivitetsplan på
hjemmesiden til RUS, den oppdateres jevnlig.
https://www.ringebu.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole/ringebuungdomsskole/planer-og-dokumenter/

Simen Almås var foredragsholder både for elever på dagtid og foreldre på kveldstid
10.januar. Temaet var livsmestring. På kvelden var det rundt 50-60 tilhørere. Hvordan
kan vi få flere til å møte opp på felles foreldremøte? Dette er et tema som vil bli
reflektert over og diskutert i vårens foreldremøter på de ulike trinnene ved skolen.
9. trinn har kioskansvar under World Cup 2. og 3. mars. Inntektene går til felles
avslutning i 10. klasse. Foreldrekontakter i 9 trinn fikk «World Cup» perm, som
inneholder referater fra tidligere år.

8. trinn har opprettet felles facebook gruppe for foreldre/foresatte. 9.trinn vil også
opprette dette etter hvert.
Det vil bli foretatt ny «Ung data» undersøkelse i 2019. Sist gang var i 2016
http://www.ungdata.no/Fylker-og-kommuner/Oppland/Ringebu

Neste møte; 13.mars 2019 kl.16.00

