
Møtereferat 
 

   

Dato: tirsdag 14. mars 2018 19.00 – 20.30 Sted: Oppdal Ungdomsskole 

Møte innkalt av: Leder FAU 

Møtetype Møte mellom kontaktforeldre i 8. og 9. klasser ved OUSK og FAU 

Møteleder Leder FAU 

Referent Sekretær FAU 

  

Deltakere 

Kontaktforeldre: Roar Holte-Berg fra 9a, Ingeborg Stavne fra 8b, Nina 
Østman fra 8d, Solvor Forbregd fra 9b og Tove Rosset fra 8a.  
FAU: Vigdis L Thun, Tove Rosset, Knut Suleskard, Hans Ivar Klefstad og 
Heidi Hokseng.  
Rektor Håvard Melhus. 

Fraværende Kontaktforeldre: 9c, 9d og 8c. FAU: Ingrid Sandstad 

 

SAKSLISTE  

  

 
 

1. Informere om FAU sitt årshjul:                                                                                 FAU informerte om planlagt 

aktivitet gjennom året (se Årshjul utlagt på hjemmesiden til Oppdal Ungdomsskole - under 

www.oppdal.kommune.no). 

2. Oppgaver for kontaktforeldre ved ungdomsskolen:                                              FAU gjennomgikk nye 

retningslinjer for kontaktforeldre (se «Oppgaver kontaktforeldre»  utlagt på hjemmesiden til Oppdal 

Ungdomsskole - under www.oppdal.kommune.no).  

3. Hvilke oppgaver / tema jobber FAU med:                                                               FAU gjennomgikk årsmelding 

for 2017 samt andre tema det er jobbet med (se Årsmelding samt Møtereferat utlagt på hjemmesiden til Oppdal 

Ungdomsskole - under www.oppdal.kommune.no). 

4. Hvor finnes informasjon om FAU Oppdal Ungdomsskole?                                    Rektor viste hvor man finner 

informasjon fra FAU, dette vil også bli gjennomgått på kommende foreldremøter (se hjemmesiden til Oppdal 

Ungdomsskole - under www.oppdal.kommune.no). 

5. FAU informerte om foreldrehjørnet:                                                            Foreldrehjørnet gjennomføres på 

foreldremøter i 8 og 9 trinn i vår. Det er FAU sammen med kontaktforeldre som gjennomfører dette. Får 10 – 15 

min. i starten på de neste foreldremøter.  

Målet med «foreldrehjørnet er å: 

 Informere om hva FAU har arbeidet/arbeider med og om FAU sin rolle 

 Opprette dialog med foreldrene  

 Skape en arena slik at foreldre kan ta opp temaer de ønsker å belyse   

 
 
 
 

6. Eventuelt:  

 Det ble stilt spørsmål til rektor vedr. praksis omkring setting – advarsel om anmerkninger i enkelte 

klasser. Rektor sjekker dette med den aktuelle kontaktlærer.        

http://www.oppdal.kommune.no/
http://www.oppdal.kommune.no/


Møtereferat 
  Det ble stilt spørsmål omkring Fritidsklubben, hvem kan besøke denne samt når er den åpen. Det ble 

informert om at Fritidsklubben har økning i antall besøkende.  

 Det kom forslag på at Fritidsklubben kunne kontaktes av kontaktforeldre for å arrangere felles Disko-

kveld. Kontaktforeldre tar evt. dette videre.                         

 
 

Referent Heidi Hokseng 
 


