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FAU har hatt følgende tema og saker opp til drøfting gjennom skoleåret: 

1. Nasjonale prøver og matematikkfaget. Ungdomsskolen har ligget under landssnittet 

når det gjelder resultat på nasjonale prøver i matematikk og eksamensresultat på 10. 

trinn. Det ble diskutert hva som kunne være årsaken til dette. Rektor fortalte at 

Oppdalsskolen nettopp har innført ny modell for matematikkundervisningen; 

Engebråten-modellen. Dette er en modell som har hatt god effekt på elevenes 

læringsutbytte på andre skoler og det er stor tro på at denne modellen vil gi positive 

resultat også i Oppdal. 

 

2. FAU kom med innspill til Trafikksikkerhetsplanen når den var lagt ut på høring. 

 

 

3. Det ble i januar 2019 gjennomført møte mellom FAU og kontaktforeldrene. I møtet 

informerte rektor om fagfornyelsen som trer i kraft høsten 2020. Dette vil innebære en 

stor omlegging for skolen da alle læreplanene skal gjøres om. I tillegg informerte 

rektor om den digitale satsingen som er i Oppdalsskolen (iPad i barneskolen og egen 

PC for ungdomsskoleelevene). I tillegg var det en kort gjennomgang av resultatet på 

Elevundersøkelsen. Det er høy trivsel ved skolen, men samtidig finnes det utfordringer 

ved Oppdal ungdomsskole som det gjør ved andre skoler. Det ble i møtet også 

informert om hvilke oppgaver som ligger til kontaktforeldrerollen, samt hva 

intensjonen med Foreldrehjørnet er. Russefester var også et tema som ble drøftet. FAU 

informerte om at de jobber med å begrense antall fester og at FAU er i dialog med 

rektor ved OVS og russen. FAU har ønske om at 10.klassinger ikke skal inviteres til 

festene. Dette for å hindre drikkepress og samtidig jobbe for utsettelse av 

alkoholdebut. Det kom frem forslag om å ha et ekstraordinært foreldremøte der 

foreldrene til tiendeklasseelevene blir invitert der temaet er russefester og alkohol. 

 

4. FAU, i samarbeid med ungdomsskolen, arrangerte ekstraordinært foreldremøte. Det 

var godt oppmøte og tilbakemeldingene fra foreldrene var at dette var et nyttig og 

bevisstgjørende foreldremøte. Vinmonopolet hadde innlegg og helsesykepleier kjørte 

programmet Utsett (holdningsprogram for foreldre). 
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5. Kantine ved ungdomsskolen har også vært drøftet dette skoleåret. Ungdomsskolen, 

sammen med Tekniske tjenester, har utarbeidet en skisse for kantine. Flere alternativ 

ble utarbeidet og forslaget om tilbygg ved østsiden av skolen ble lagt frem til 

politikerne. 

 

6. FAU kom med høringsinnspill vedrørende plassering av ny brannstasjon. FAU ønsker 

en bevaring av friluftsområdet der den nye stasjonen er tenkt bygd. 

 


