MØTEREFERAT
FAU Ås Ungdomsskole 2015-16
Møte nr.:
Møtested:

Personalrommet Ås Ungdomsskole

Tid:

Onsdag 30. mars 2016 kl. 18.00 – 20.00

Til stede:
Rektor
10 A
10 B
10 C
10 D
10 E
9A
9B
9C
9D
8A
8B
8C
8D
8E

Steinar Roti
Jan Tore Dannemark
Rut Skjevdal
Magnhild Krogh (nestleder)
Arne Ragnar Olsen (sekretær)
Anne-Cathrine Aas
Heidi-Iren Skuterud
Jim Olav Hansen (leder)
Arne Veggum
Berit Brantseg
Cathrine Glende
Jon Glenn Gjevestad
Hege Iren Frantzen
Siri Lehne Nilsen

9D

Anders Øverjordet

Forfall:

Referent:

Arne Ragnar Olsen

Neste møte:

Tirsdag 10. mai kl. 18:00 – 20:00

Møtereferatet sendes ut umiddelbart etter møtet og møtedeltakerne gir sine kommentarer til FAU
leder ila en uke. Hvis FAU leder ikke mottar kommentarer, anses referatet som godkjent og det tas
ikke opp til godkjenning på neste møte.

SAK 1 GJENNOMGANG AV SISTE MØTEREFERAT
Ingen kommentarer til referatet.

SAK 2 SKOLEBALL FREDAG 12.2
Det ble en fin fest for elevene uten negative hendelser og med stort sett nøkternt bruk av penger på
antrekk og transport til og fra. Det var rikelig med vakter tilstede, og blant disse ble det tipset om at
det med fordel kunne vært en plan på fordeling av arbeidsoppgaver. Tipset videreformidles til
skolens administrasjon.

SAK 3 VINTERAKTIVITETSDAG TIRSDAG 16.2
Vinteraktivitetsdagen ble veldig greit gjennomført med god stemning blant elevene. En stor gruppe
reiste som vanlig til Kongsberg, en noe mindre gruppe reiste til Ski Ishall og en gruppe var på skolen.
Det ble stilt spørsmål om hvorvidt det var anledning til å arrangere aktiviteter i skolens regi som
elevene må betale for, selv om det tilbys alternative aktiviteter gratis. Hvis dette var tilfelle, ville det
være et alternativ at f.eks. FAU stod som arrangør? Rektor påpekte at skolens forsikringer gjelder
under slike arrangementer, og at det derfor ville være lite hensiktsmessig å la andre uten slik
forsikringsdekning stå som arrangør.

SAK 4 DATASITUASJONEN
Datasituasjonen vurderes som bra sammenlignet med tidligere år. 10. og 9. trinn har bærbare
maskiner, mens 8. trinn har eldre mini-pc’er som skal skiftes ut. Det er usikkert når dette kan
gjennomføres, men senest i løpet av våren 2017 skal alle være over på bærbar pc.

SAK 5 TANNHELSE
Det rapporteres om flere hull i tennene hos barn og ungdom i Ås enn i de andre Follokommunen. To
tannpleiere har derfor vært hos 8. trinn i en time og undervist om god tannhygiene. En er ikke kjent
med hvorfor situasjonen er slik i Ås og forholdet vil bli fulgt opp videre. Det at Ås har et internasjonalt
miljø ble pekt på som en mulig forklaring.

SAK 6 PEDALTRÅKK
Det er sendt ut en mail der elevene, gjerne i samarbeid med de foresatte, får tilgang til en lenke til et
kart hvor de kan tegne inn hvor de ønsker å ha sykkelveier i Ås. Det er politikerne i kommunen som
ønsker innspill, og fristen for å komme med forslag er 20. april. Flere av FAU-representantene kunne
ikke si sikkert at de hadde sett en slik mail, og den vil bli sendt ut på nytt.

SAK 7 DIALOGKONFERANSE OM RUS PÅ 9. TRINN
Helsesøster har for tiden et tre-timers opplegg om rus for 9. trinn som skolen gjerne vil ha
tilbakemelding på. Skolen har et generelt inntrykk av at alkohol er mindre utbredt enn tidligere, men
at annen type rus kan være mer utbredt, også på lavere trinn. Skolen har imidlertid ingen mistanker i
denne retning, men erkjenner at dette kan være vanskelig å oppdage. Bruken av snus er betydelig
mindre enn tidligere og er pt ikke noe tema på skolen. Det er kjent at bruken av hasj er utbredt på
videregående skole og det antas at sperrene for denne type rus er mindre enn tidligere.

SAK 8 MILJØAMBASSADØR
Guro Grytli Seim engasjerte elevene i to foredrag den 3. mars. Hun er en av flere engasjerte
kunnskapsrike ungdommer i 20-årene som er engasjert av Miljødirektoratet til å være
miljøambassadører. Skolen vurderer dette som et flott tiltak med meget gode tilbakemeldinger og
ønsker å videreføre opplegget.

SAK 9 LEKSEHJELP
Leksehjelp tilbys fra flere aktører (skolen, Røde Kors, Frivilligsentralen, NMBU) og på ulike steder.
Generelt er det slik at interessen blant elevene er god når tilbudet introduseres, men er deretter
raskt fallende. Skolen er av den oppfatning at dette er tilbud som bør benyttes av flere og vil gjøre
nye fremstøt for å øke deltagelsen.

SAK 10 EL-SIKKERHET PÅ 9. TRINN
Teoretisk og praktisk tre-timers opplegg for 9. trinn om el-sikkerhet som er godt mottatt av elevene.

SAK 11 VEKTORASSISTENTER FRA NMBU
Elevene får noe hjelp av Vektorassistenter fra NMBU i matematikktimer. Det er betydelig færre
studenter som har meldt seg i år, men opplegget er i regi av NMBU og det er lite skolen kan gjøre for
å påvirke deltagelsen blant deres studenter. Skolen har imidlertid gitt tilbakemelding til NMBU om at
det settes stor pris på tiltaket.

SAK 12 PÅSKJØNNELSE FOR LANG OG TRO TJENESTE
Ås ungdomsskole har en stabil og god arbeidsstokk som trives og 12. februar fikk Freddy Borgen,
Diana Asplund og Lisbeth Kjus Christiansen velfortjent heder for lang og tro tjeneste i Ås kommune.

SAK 13 BEREDSKAPSPLAN FOR ÅS UNGDOMSSKOLE
Skolen har utarbeidet en kriseberedskapsplan som er oversendt SU. Planen er skolens tilpasning av
en mal for hvordan en slik plan skal bygges opp. I tillegg til planen skal det utarbeides tiltakskort. En
gruppe bestående av rektor og inspektører har startet arbeidet som skal resultere i mere konkrete

tiltak i forhold til ulike scenarier. Det vil også bli tatt stilling til hvilke typer øvelser som skal
gjennomføres og hvordan de skal gjennomføres.
Flere av FAU-representantene hadde erfaring med kriseberedskapsplaner og gjennomføring av ulike
typer øvelser gjennom sitt arbeide. Viktigheten av å fordele roller og oppgaver på flere personer og
gjennomføring av øvelser på ulike nivåer ble fremhevet som spesielt viktig. FAU anbefalte at skolen i
første omgang prioriterer øvelser som involverer de voksne.

SAK 14 UTVIKLINGSARBEID
Skoleetaten i Ås har startet et lederutviklingsarbeid i samarbeid med Knut Roald, dosent ved
høgskolen i Sogn og Fjordane, hvor arbeidsområdet er ledelse av organisasjonslæring på skole- og
kommunenivå. Fra januar 2016 til april 2017 vil det bli gjennomført til sammen seks samlinger.
SAK 15 REKTORTILSETTING
Stillingen som rektor ved ÅS ungdomsskole er utlyst da nåværende rektor går av med alderspensjon
ved utgangen av inneværende skoleår.

SAK 16 FOREDRAGET MED LISBETH RØNHOVDE OM HVORDAN HJERNEN FUNGERER
FAU tar sikte på å avtale en dato for foredraget i slutten av april og kommer tilbake med informasjon
når endelig dato er bestemt.
SAK 17 INFO FRA REKTOR
Kommunereformen
Ordfører og rådmann har besøkt skolen for å snakke med to elever fra hver klasse om kommunereformen og kommunesammenslåing. Elevene var engasjerte og det ble en fin debatt.
Nye kompetansekrav for lærerne.
Det er nå krav om 60 studiepoeng i basisfag for alle lærer uansett når en er utdannet. Dette har skapt
mye diskusjon om erfaring vs. utdanning. Det er imidlertid gode tilbud om etterutdanning, slik at
hovedutfordringen fort kan bli kapasitetsproblemer, stort vikarbehov og problemer med å få
timeplanene til å gå opp.
Skolens årbok
Det er elevrådet som står for utarbeidelsen av skolens årbok. Det er kommentert at denne kommer
veldig sent i skoleåret, noe som kan ha sammenheng med at det tar tid å få alle bildene klare, bl.a.
fra skoleballet.
SAK 7 EVENTUELT
Skolen jobber med å få på plass valgfagene for neste år slik at informasjon kan sendes ut til 9. trinn.
Ny rektor vil ikke få ansvaret for både ungdomsskolen og voksenopplæringen neste skoleår, da
nåværende rektor vil videreføre ansvaret for voksenopplæringen dette året.

