
Møtereferat 
 

   

Dato: Torsdag 10. Januar 2019 18.00-21.00 Sted: Oppdal ungdomsskole 

Møte innkalt av: Leder FAU 

Møtetype Ordinært møte og møte mellom FAU og kontaktforeldre på alle trinn 

Møteleder Leder FAU 

Referent Sekretær  

  

Deltakere 

Vigdis L Thun, Knut Suleskard, Aina Volden, Ingrid Sandstad, Turid 
Sæther Tørset, Håvard Melhus og Tove Rosset 
Kontaktforeldre fra både 8., 9. og 10. trinn. 
 

Fraværende  

 

SAKSLISTE  

  

 

1. Ordinært FAU møte/ forberedelse til møte med kontaktforeldrene 

- Håvard informerer kontaktforeldrene kort om fagfornyelsen som iverksettes høsten 2020. Store omlegginger 

i læreplanene 

- Russefestene – vi drøfter dette med kontaktforeldrene. 2 medlemmer fra FAU har hatt møte med rektor ved 

OVS. Rektor hadde i etterkant møte med russestyret for drøfting av fremtidige russefester. Vigdis refererte 

kort fra møtet. 

- Informasjon om prosjektet «Det skal ha ei hel fjellbøgd til for å oppdra et barn» v/ Vigdis 

 

Møte mellom kontaktforeldrene og FAU 

 Informasjon fra skolen 

-Håvard informerer om skolen. Skoleåret 2018/19 er det ca 250 elever ved skolen. Skolen ligger langt fremme når det 

gjelder utviklingsarbeid. Digital satsing; hver elev har egen skole-pc. Barneskolene i Oppdal bruker iPad, men pga 

avvikling av eksamen m.m. så kommer ungdomsskolen til å fortsette å bruke pc. Akkurat nå jobber lærerne mye med 

terminoppgjøret. Skolen vil fremover bruke mye tid på fagfornyelsen. Alle læreplanene skal endres og dette innebærer 

en god del arbeid for skolen. Utkast av læreplanene er sendt ut til høring slik at skolene kan komme med 

høringsinnspill.  

Elevundersøkelsen viser at det er høy trivsel ved skolen, men selvsagt er det noen utfordringer her på skolen også, 

som på andre skoler.  

 Hva er oppgavene til kontaktforeldre? 

-orientering om hvor alle kan finne informasjon om FAU (Oppdal kommunes hjemmeside/ Oppvekst og utdanning/ 

skoler i Oppdal/ Oppdal ungdomsskole/ Råd og utvalg). Der ligger det infoskriv om hva som er kontaktforeldrenes 

ansvar og oppgaver gjennom skoleåret. Vigdis gikk igjennom oppgavene kontaktforeldrene har. 

-Foreldrehjørnet – ønske om at det blir avsatt tid på foreldremøtene der foreldrene kan komme med innspill ift 

aktuelle saker å drøfte i foreldregruppa. Foreldrehjørnet planlegges av kontaktforeldrene sammen med 

kontaktlæreren. 

- informasjon fra Vigdis om hva FAU har jobbet med fram til nå ( eks. kantine, rutiner for samarbeid skole/ hjem, 

årshjul, foreldrehjørnet, vikarbruk, russefester) 

  



Møtereferat 
Russefester 

FAU har hatt tema om russefester oppe til diskusjon flere ganger uten at noe har skjedd. Det er positivt at russen 

arrangerer noe sosialt for ungdommer, men det har utviklet seg til et sterkt drikkepress på disse festene. Vi tror også 

at antallet spiller en stor rolle.  Det er bekymringsfullt at mange har eller får med seg alkohol hjemmefra. Det har 

utviklet seg til et drikkepress og mange ungdommer føler de må drikke for å være der. Dette har eskalert etter antall 

fester. Det skjer mange uheldige hendelser for ungdommene. 

FAU har hatt møte med rektor på videregående skole ang. vår bekymring rundt festene. Han har hatt møte med 

russen. I et referat fra møtet ser vi at russen ikke endrer ikke sine planer om å invitere 10 klassinger eller minske antall 

fester.  FAU ønsker derfor å diskutere dette med kontaktforeldrene for å både informere om hva som faktisk skjer, hva 

som er gjennomført og hvilke tiltak man skal gjøre framover. 

Alle kontaktforeldrene er enige i at noe må gjøres og at ingen ønsker at det skal være slik.  

 

Følgende konkrete forslag kom frem under møtet: 

- forslag om å drøfte «Russefestene» på et foreldremøte 

- deltagerne på møtet ønsker tiltak for å få slutt på at elevene i 10. klasse inviteres til festene som russen har 

- Møte med rektor på OVS. FAU og kontaktforeldre møter russen/ russestyret 

- Holdningsskapende arbeid blant foreldrene 

- Ønskelig med et kollektivt standpunkt i foreldregruppa om at elevene i 10. klassen ikke deltar på festene 

- Samarbeide med utleiestedene om felles regler for utleie til russen 

- Kontakte politiet 

- Ta kontakt med foreldrene til russen for å høre hvordan disse festene foregår og hva som skjer 

 

FAU vedtok etter møtet med kontaktforeldrene at følgende tiltak gjennomføres: 

Foreldregruppa ønsker et ekstraordinært foreldremøte med russefest og alkohol som tema.  Dette skal 

gjennomføres i samarbeid med skolen.  

 Håvard tar opp saken med ledergruppa ved skolen. 

 Aina undersøker om noen fra MOT i Trøndelag kan delta med et innlegg i starten av møtet 

 Vigdis tar kontakt med helsestasjonen og politiet for å informere, samt at det er ønskelig at de deltar på 

foreldremøtet. 

 Forslag om at Vinmonopolet deltar på møtet  

 Det utarbeides et skriv fra FAU til alle foreldre før foreldremøtet 

Foreldregruppa ønsker å møte russestyret for å uttrykke sin bekymring 

 Vigdis avtaler med rektor Torkild på OVS 

 

**De tre siste punktene på sakslisten tas opp på et senere felles møte mellom FAU og kontaktforeldrene.  

 

 Hvordan få god kontakt mellom skole, kontaktforeldre og FAU? 

 Hva arbeider FAU med og hvilke planer i 2019? 

 Informasjon om prosjektet «Det skal ei hel fjellbøgd te for å oppdra et barn» 

 

Neste møte for FAU blir torsdag 31. januar 2019 klokka 19.00 – 21.00. 



Møtereferat 
Referent Tove Rosset 

 


