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Årsberetning  

FAU Smestad ungdomsskole, skoleåret 2020-21  

FAU representanter 2020-21:  

Trinn og rolle  Navn  Verv  

8a FAU og klassekontakt  Martina Andersson    

8a Vara  Jens Kjær Jørgensen    

8b FAU og klassekontakt  Asgeir Bjørklund  Trafikksikkerhetsutvalg  

8b Vara  Anne Mette Moldal    

8c FAU og klassekontakt  Øystein Skotte  Trafikksikkerhetsutvalg  

8c Vara  Thorstein Hernes    

8d FAU og klassekontakt  Ane Marte Kyrkjeeide  Sekretær  

8d Vara  Nina Engh-Bredesen    

9a FAU og klassekontakt  Dag Hanoa  Nestleder  

9a Vara  Synne Arnesen    

9b FAU og klassekontakt  Iren Aalberg Grønås    

9b Vara  Kari Rusten Sahlin    

9c FAU og klassekontakt  
Ellen Ressem 

Christiansen  

SMU, SU  

9c Vara  Randi Lo    

9d FAU og klassekontakt  Harald Sverresson    

9d Vara  
Truls Orderløkken 

Andersen  

  

10a FAU og klassekontakt  Berit Strand    

10a Vara  Frode Oosterling    

10b FAU og klassekontakt  GroAnita Sæbø  

Representant for Samarbeid mellom 

ungdomsskoleforeldre, SLT-

koordinator, politi og idrettslag  

10b Vara  Margrete Fredlund    

10c FAU og klassekontakt  Einar Hoff    

10c Vara  Hilde Hannevig    

10d FAU og klassekontakt  Inger Lise Haugen  
Leder, SMU, SU, KFU representant, 

Trafikksikkerhetsutvalg  

10d Vara  Åge Østerhaug    

  

 
Det har vært et annerledes-år og Koronapandemien har påvirket oss alle dette skoleåret 

2020/2021. Det har heldigvis vært lite smitte ved Smestad ungdomsskole. Elevene har 

hovedsakelig hatt fysisk undervisning på skolen, og i perioder hjemmeskole. Trinn og klasser 

har vært delt inn i kohorter i større eller mindre grad, også utendørs i friminutt. FAU er 



imponert over elever, lærere og skoleadministrasjon som har snudd seg raskt rundt og gjort 

det beste ut av det.   

 

FAU har hatt fokus på å få FAU opp å gå. Vi har på flere måter startet på nytt da det finnes 

lite dokumentasjon fra tidligere FAU. Det er opprettet et Team på skolens Teams-plattform 

der vi bygger opp ny dokumentasjon som blant annet Årshjul og vedtekter for FAU, alt 

digitalt, slik at det også skal være enkelt for neste års FAU å plukke opp igjen tråden.   

  

FAU har hatt faste møter hver 6. uke (tirsdager) og det har gjennom året vært avholdt 6 

ordinære møter i FAU. Første møtet var fysisk oppmøte, alle de andre møtene har vært 

avholdt via Teams. Skolens ledelse har vært til stede på alle møtene unntatt ett. I tillegg har 

representant i FAU deltatt på møter i KFU. Referat fra KFU-møtene har vært fast sak på 

møtene.  

 

Det har ikke vært holdt møter i SMU og SU dette skoleåret, så det bør prioriteres å få til neste 

skoleår. FAU har også en representant for Samarbeid mellom ungdomsskoleforeldre, SLT-

koordinator, politi og idrettslag, men det har ikke vært avholdt møte ennå, da de ønsker å 

avvente til det er mulig med et fysisk oppmøte. Det er ønskelig at dette samarbeidet fortsetter 

også neste skoleår.  

  

FAU har i samarbeid med skolens ledelse opprettet et Trafikksikkerhetsutvalg som har 

skrevet et brev om trafikksituasjonen ved Smestad ungdomsskole og invitert kommunen til en 

befaring og videre samarbeid for tryggere skolevei. Dette arbeidet vil fortsette i neste skoleår.  

Alle sosiale arrangementer i regi av trinn, FAU og skolen har dette skoleåret blitt avlyst på 

grunn av pandemien. Det har blant annet ikke vært julelunsj, skoleball i februar eller 

tradisjonell 17.mai feiring. Håper på bedre muligheter neste skoleår.  

  

Skoleledelsen har holdt oss løpende og tett informert om endringer på skolen i forhold til 

smittevernstiltak og andre forhold som påvirker skolen på grunn av koronapandemien. Dette 

har vært fast tema på alle møtene dette skoleåret. I tillegg har skolens økonomi vært tema på 

møtene. Lillehammer kommune har en utfordrende økonomisk situasjon og alle 

tjenesteområdene har fått beskjed om å spare inn fra 01.01.21. Skoleledelsen bestreber at 

elevene blir så lite berørt som mulig, og har orientert om valg og følger av dette for Smestad 

ungdomsskole fortløpende.  

 

En glad-sak fra rektor er at en lærer og en miljøarbeider er frikjøpt i deler av sine stillinger av 

de øremerkede midlene for å følge opp arbeidet med elevene i Sundgården.   

 

Resultater fra elevundersøkelsen og skolens videre arbeid har vært gjennomgått. Faktorer som 

skolen ønsker å jobbe ekstra med i år og neste år er Trygt og godt skolemiljø og 

elevmedvirkning.  

 

Referat fra alle møter er lagt ut på skolens nettside.  

  

Tusen takk FAU-representanter og rektor, for innsatsen og godt samarbeid dette skoleåret 

        

  

Inger Lise Haugen  

Leder FAU Smestad ungdomsskole.  

 



  



Vedtekter for Foreldrerådet ved Smestad Ungdomsskole          
 

§ 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE   
Alle foreldre/foresatte med barn ved skolen er medlemmer i foreldrerådet. FAU skal sikre at 

foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at 

elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.  
  
Foreldrerådets funksjon er beskrevet i Opplæringsloven, § 11 om brukermedvirkning.  
  
Foreldrerådets oppgaver:  
Jobbe for et godt skolemiljø  
Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole  
Sikre foreldremedvirkning gjennom informasjon og dialog om aktuelle saker  
Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere  
Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene  
Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som for eksempel temamøter  
Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet  
  
§ 2 INFORMASJONS OG HØRINGSPLIKT  
FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene på 

følgende måter: Gjennom skolens hjemmeside, digitale plattformer ev. på annen egnet måte. 

FAU skal sikre at informasjon gjøres tilgjengelig og at møtereferater legges ut når de er 

godkjent. For at foreldre skal sikres reell medvirkning skal alle foreldre høres i større saker 

som f.eks. 17. mai og lignende. Dette kan gjøres ved at FAU-representanten tar opp temaer og 

spørsmål med det klassetrinnet de er valgt for. I FAU sitt øvrige arbeid har foreldrene tilgang 

til fortløpende informasjon slik at de kan komme med tilbakemeldinger på det som gjøres. 

FAU plikter å ta til vurdering innspill som kommer inn fra foreldrene.  
  
§ 3 FORELDRERÅDET SITT ARBEIDSUTVALG 
Hver klasse velger en foreldrekontakt og en vararepresentant på foreldremøtet i 

vårsemesteret. Det er skolens ansvar å påse at dette skjer, samt videreformidle navn og 

kontaktinformasjon til FAU.  
  
Foreldrerådet sitt arbeidsutvalg, FAU, består av foreldrekontaktene fra hver klasse.  
Foreldrekontakten representerer også klassens foreldre overfor skolen i saker som angår 

klassen.  
  
FAU konstituerer seg på det første FAU-møtet etter skolestart, hvor det velges leder, 

nestleder, sekretær og representanter til andre utvalg.  
 
§ 4 MØTER I FAU   
FAU møtes ca. hver 6. uke og møteplanen legges ved skolestart. Ved behov kan det innkalles 

til ekstraordinære møter.   
 
Leder sender ut møteinnkalling til foreldrekontaktene, inkludert vararepresentantene, senest 

en uke før møtet.   
  
Ved forfall melder foreldrekontakten fra til sekretæren, og kaller selv inn sin 

vararepresentant.  
  



Saker blir vedtatt med vanlig flertall mellom de fremmøtte. Ved likt stemmetall har leder 

dobbeltstemme.  
  
Vararepresentanter kan møte i tillegg til foreldrekontakten på FAU sine møter. Når de møter 

som vararepresentant har de talerett, men ikke stemmerett.  
  
Rektor, representanter fra personalet og elevrådet kan kalles inn til møter i FAU. De har 

talerett, men ikke stemmerett.  
  
§ 5 FORELDREREPRESENTASJON I ANDRE UTVALG   
FAU har rett på å ha med to representanter i Samarbeidsutvalget, SU. Den ene representanten 

skal være lederen for FAU, den andre representanten velges ved behov blant medlemmene i 

FAU. Det velges også to personlige vararepresentanter for disse.  
  
FAU har rett til å delta i skolemiljøutvalget. Skolemiljøutvalget skal være satt sammen slik at 

representantene for foreldrene og elevene til sammen utgjør et flertall.  
  
FAU skal velge en representant til Kommunalt Foreldreutvalg, KFU. Denne velges 

fortrinnsvis blant medlemmene i FAU. Hvis dette ikke er mulig kan FAU velge en annen 

representant, men det må være en forelder som har elev ved Smestad Ungdomsskole 

gjeldende skoleår.  
  
Det kan velges underkomitéer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller 

prosjekter. Eksempel kan være skolevurdering, bruk av data i skolen, informasjonstiltak, 

trafikkspørsmål, spesialundervisning, flerkulturell satsning, planarbeid med mer.  
  
§ 6 ÅRSMØTE  
Årsmøtet i Foreldrerådet avholdes i løpet av mai/juni hvert år. Innkalling til årsmøte skal skje 

med minst 4 ukers varsel. Saker som skal behandles skal være FAU i hende minst 14 dager 

før årsmøtet.  
  
Agenda på årsmøte må minimum omfatte:   
Godkjenning av innkalling  
Godkjenning av dagsorden  
Valg av møteleder og referent  
Godkjenning av årsberetning for FAU  
 
§ 7 ØKONOMI  
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av 

foreldrerådet/FAU, og fører regnskap over disse.   
  
§ 8 TAUSHETSPLIKT  
Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten jf Opplæringslovens § 15-1. 

FAU skal ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre 

eller skolens personale.  
  
§ 9 ENDRING AV VEDTEKTER  
Vedtektene kan endres av foreldrerådets årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte. Forslag 

til endringer må meldes i innkallelsen minst 14 dager før årsmøtet.  


