
Referat fra møte i FAU 17.11.21 

 

Til stede: Turid Tørset (leder FAU), Hjørdis Kristine Engen (nestleder FAU) og Håvard Melhus (rektor) 

1. Videre arbeid med FAU. Vi ble enige om å avholde årsmøte i FAU i løpet av januar 2022. 

Turid vil ta ansvar for å ta kontakt med kontaktforeldre på 8. og 9.trinn for å rekruttere nye 

medlemmer til styret i FAU ved ungdomsskolen. Rektor sender oversikt over kontaktforeldre 

til Turid. 

 

2. Informasjon om elevkantine. Det skal utredes om allsalen i Oppdal kulturhus kan brukes til 

elevkantine. Kommunestyret har vedtatt at elevkantina skal ha ei kostnadsramme på 14 

millioner. Det foregår nå en utredning angående dette. FAU er opptatt av at 

elevkantineprosjektet skal fullføres nå. Det har vært jobbet med å få til ny elevkantine ved 

Oppdal ungdomsskole i 13 år. 

 

 

3. Forslag om å endre ordensreglementet. Oppdal ungdomsskole ønsker å endre 

ordensreglementet slik at det kommer inn en regel om at det ikke er lov å forlate skolens 

område i skoletida. Skolen har god erfaring angående dette fra perioden med pandemi da 

elevene pga. smittevern måtte oppholde seg på skolens område i skoletida. Skolen har 

fortsatt denne praksisen også etter at smitteverntiltakene har opphørt.  FAU er positive til 

dette. Saken må tas opp i Skolemiljøutvalget (SMU) for å fatte et vedtak om dette. Rektor 

finner en dato før jul 2021 til møte i SMU der dette tas opp som sak.   

 

4. Skolegudstjeneste. Rektor orienterte om at det er skolegudstjeneste 13.12.21. Det skal og 

arrangeres et alternativt opplegg, dette skal være noe annet enn en gudstjeneste, men det 

alternative tilbudet skal også være et pedagogisk opplegg der elevene lærer om kultur og 

tradisjoner i Norge (jmf. Udir 25.02.2019). Magni Øveraas fra human-etisk forbund har sagt 

ja til å gjennomføre dette i år. Representantene fra FAU uttrykte at de syntes dette hørtes 

bra ut. 

 

Rektor informerte og om at det har kommet forslag fra en lærer på ungdomsskolen om å 

arrangere lysfest i kirka før jul istedenfor skolegudstjeneste. Fordelen med det er at da kan 

alle elevene ved skolen være med på samme arrangement. Det ble enighet om at rektor går 

videre med ideen og drøfter den med Oppdal kirke, slik at det kan være en mulighet før jul i 

2022. 

 

5. Evt. Representantene fra FAU uttrykte bekymring for festkultur blant ungdommene i Oppdal. 

De har erfaring med at det foregår en del festing når ungdommene er konfirmert. Skolen har 

nå et program som heter «Utsett» som helsesykepleierne gjennomfører på et foreldremøte 

på alle tre trinn. Representantene fra FAU sa at de syntes dette var bra og at det var en viktig 

påminner til foreldrene. Representantene fra FAU uttrykte og at de syntes MOT er et viktig 

og bra forebyggende program som er rettet mot elevene. Rektor opplyste om at det er 

foreldremøte i regi av MOT mandag 22.11, k.19-20.30 på Skifer hotell.                                                                                              

Referent: Håvard Melhus 

 


