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Referat FAU 28.02.23  
Sak 1) Evaluering av vinterball 
Ballet var godt gjennomført, og både skolen og FAU er enige i at dette er et arrangement som elevene 
liker, og som vi ønsker å videreføre. Det anses som svært positivt at dette er et arrangement for skolens 
elever. Elevene liker også arrangementet svært godt.  
 
FAU anmoder skolen om å finne ut hvem som egentlig er arrangør av vinterballet. De foresatte i 
ballkomiteen har kommet med noen tilbakemeldinger på hvordan de opplevde å stå som ansvarlig 
arrangør. Dette gjengis under.  
 
Skolen ønsker at dette arrangementet skal være foreldredrevet. Sosiallærer bruker uforholdsmessig mye 
tid på arrangementet, og det oppleves som en stor arbeidsbelastning. Ballkomiteen er veldig fornøyd 
med støtten de har fått fra sosiallærer.  
 
Her er noen av tilbakemeldingene fra ballkomiteen: 
Tidligere har skolen stått ansvarlig, og det var overraskende på komiteen at det var de som måtte stå 
som ansvarlige for arrangementet. Utfordrende å få oppgaven som ansvarlig arrangør som en helt vanlig 
forelder, knyttet til brannvesenet.  

 

• Det opplyses i invitasjonen om at skolens ordensregler gjelder (rektor har korrigert og godkjent 
invitasjonen) 
 

• Rektor ønsker velkommen  
 

• Skolen tar påmelding og samler inn penger  
 

• Skolen får overskuddet til elevrådet 
 

• Valgfag-gruppa «Innsats for andre» er involvert for arrangere dette, noe som tilsier at det er et 
skoleball 
 

• Inngangspenger -Gratisprinsippet er ikke gjennomført. 
 

Jeg mener at disse nevnte punktene viser at dette er et skoleball med skolen som eier av 
arrangementet. 
 
Rektor må ha noe betenkningstid på hvordan dette arrangementet skal håndteres. Dette blir tema på 
neste FAU-møte våren 2023. Rektor kommer med et forslag til arbeidsfordeling.  
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Sak 2) Sosiale medier og bruk av mobil 
Skolens mobilregler innebærer at elevene leverer inn mobilene mandag – torsdag og at de disponerer 
de på fredager. Rektor forteller at elevrådet stadig ønsker omkamp på dette, og at de gjerne vil ha 
mobilen mer.  
 
FAU er klare på at man ikke bør slippe opp mer og at man heller skal vurdere at de ikke har den på 
fredager heller.  
 
 
Sak 3) Politikveld – evaluering av foreldremøter på ungdomstrinnet 
I løpet av februar er det arrangert foreldremøter med besøk av kommunepsykolog og politi for 8. og 10. 
trinn. I lys av at det har vært labert oppmøte ønsker skolen en dialog med FAU, knyttet til hvordan man 
kan øke foreldreengasjementet rundt foreldremøter.  
 
Skolen, og instanser skolen samarbeider med, har følgende temaer for foreldremøtene i løpet av 
ungdomsskolen: 
 

• Foredrag med Eric Nonseid (kommunepsykolog) med tema søvn.  

• Foredrag for foresatte fra politiet for 8. trinn «Dele=delta»  

• Oppstart i forbindelse med tysklandstur 

• Bli-kjent med andre foreldre på nytt 8. trinn 

• Foredrag for foresatte fra politiet for 9. trinn «rus og holdningsforedrag» 

• Foreldremøte i forbindelse med tysklandstur på 10. trinn 

• Rådgivers informasjon om valg av videregående skole.  
 
Skolen skal i gang med å lage et årshjul for hvordan vi skal drive foreldresamarbeid, og trenger derfor 
innspill fra FAU på hvordan vi bør prioritere temaene over.  
 
Det ble også sagt at det er lave forventinger til foreldres deltakelse på u. trinnet. Skolen bør forvente mer 
fra foreldrene. Skolen bør ha tydelige forventninger til hva for eksempel en klassekontakt skal gjøre.  
 
 
Sak 4) Eventuelt 
Natteravn – det haster med å få på plass natteravner til jubileumsuka 1. – 7. mai. Det er 6 stykker som 
har reservert seg. Antallet per vakt reduseres til 4.  
 
Skolen sender liste med oppdatert kontaktinformasjon til Malin Paust 10. trinn, Kittel Gjernes 9. trinn og 
Linda Rasmussen 8. trinn.  
 
 
 
 
Med hilsen 
Mads Stebekk Moe 
Rektor Risør U 
   
    
 
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur.  
 
 
Mottakere: Enhet Risør ungdomsskole v/ Elin Eliassen 

Linda Rasmussen 
Malin Kristina Paust 
Øyvind Nilsen 
Heidi Torp 
RISØR JU JUTSU KLUBB v/ Kittel Gjernes 
Bjørn Erik Nilsen 
Kent Nilssen 
Ruth Solveig Hudalen 
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Håkon Skåli 
Ann Charlotte Gregersen 


