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6. Presentasjon av elevrådet 

Til nå har elevrådet diskutert flere saker, ikke gjort så mye, men tatt opp saker rådet 
ønsker fokus på. Skoleavis, overgang til butikken, mobiltilgang, skolegensere, skolemiljø 
og trivsel. En konkret sak som går på skolemiljø: en quiz der alle klassene deltar og får 
berørt forskjellige tema. Minst poeng går ut og de som til slutt står igjen skal i quiz med 
lærerne. Premie på vinnerklassen. Fungerer bra at det er blitt en egen ungdomsskole. 
Kantina fungerer bedre nå. Greit å komme for seg selv. Møter hver 3. uke.  
 
Noen elevrådssaker er aktuelle for FAU. Den koblinga er det rektor som sørger for. 

• Sak ang skolegensere. Tidligere FAU har uttalt at dette ikke er ønskelig pga at ikke 
alle har råd. Viktig at det er klær i forskjellige prisgrupper. FAU er positive til at det 
ordnes for kjøp av skolegensere. 

• Sak ang tillatelse til å gå over til butikken. Stort ønske om det. Lite uteområde å boltre 
seg på. Litt kjedelig i langfri. FAU tar opp denne saken senere. 

• FAU oppfordrer til å sette i gang arbeidet med logo og slagord for Frøya 
ungdomsskole. Konkurranse, FAU bestemmer premie. Hva med å få spons og så gi 
skolegensere til alle? 

 
 
 

 

Kl. Navn på repr. Rolle Tilstede Forfall E-post 

8A Elin Antonsen Wahlvåg Nestleder X  elin.wahlvaag@hotmail.com 

 Camilla Røstad  X  camillaroestad@hotmail.com 

8B Kristin Løpen  X  kristin717@gmail.com 

 Ingrid Kristiansen   X agntru@online.no 

9A Viviann Hammervik  X  viviann_hammervik@yahoo.no 

 Rakel Vatn  X  rakelvatn@hotmail.com 

9B Tone Måsøval Leder X  tone@masoval.no 

 Monika Fredagsvik   X monicafredagsvik@hotmail.com 

10A Arild Kjerstad  X  arild@akerbla.no 

 Ann-Merethe E Ohren   X aeohren@online.no 

10B Heidi Glørstad Nielsen Sekretær X  heidignielsen@hotmail.com 

 Lill-Mona Kjerringvåg   X lill.mona@kystmuseet.no 
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7. Orientering fra rektor/ledelse 
Tanker rundt skole-hjem-samarbeid. Helt avgjørende, den største suksessfaktoren. 
Skolen vil gjøre alt den kan for å få dette til. Det er skolen som skal legge til rette for 
samarbeid. Rektor ønsker å ta ansvar for dette. Viktig å ha dialog uansett sak, åpen linje 
inn til skolen, lav terskel for kontakt. Et av de viktigste organene er foreldremøter, FAU og 
SU. Minner om foreldremøtemalen (Øyaprosjektet). Tydelig at det er voksenrollen med 
det at foreldre og skole er de viktigste aktørene. Hvordan forbedre oppmøte på 
foreldremøtene. Lik måte å jobbe på i skolen på Frøya når det gjelder å jobbe med dette. 
Hjelpetjenester vil bli benyttet og disse ønsker å bidra (helsetjeneste/MOT/etc.) Alt etter 
tema på foreldremøtene. Alle enheter blir av rektor utfordret på å komme med forslag til 
hva de tror kan bidra til at flere foreldre møter på foreldremøtene.  

 
Budsjett: 
8.11.2019 har rektor/ledelsen formøte før budsjettarbeidet starter neste uke. FAU setter et 
møte når rektor/ledelsen har gått gjennom budsjett. 

 
8. Hva leder tenker om vervet og hva forventes av utvalget 
 
Se egen presentasjon. 
Kristin Løpen valgt inn som tredje foreldrerepresentant i SMU. 
Ergonomi – er det en ergonomiveiledning på skolen? Rektor tar tak i saken. 
Kantine og matopplegg på skolen bør opp i SU/SMU så snart som mulig. 
Sak til SU/SMU: gave fra Frøya kommune til Frøya ungdomsskole – utsmykning som 
demper støy 

 
9. Vedtekter for FAU 
Utsettes til neste møte. Alle bes om å se forslag i egen presentasjon og komme med 
forslag. 
 
10. Facebook 
Det er ønskelig med side på Facebook. 

 
11. Eventuelt 
Ingen saker 
 
Møtet avsluttet 19.30 med omvisning på kantinekjøkkenet. 
 
Presentasjon som vedlegg til referatet. 
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