
Møtereferat 
 

   

Dato: Mandag 19. november 2018 19.00 – 21.15 Sted: Oppdal ungdomsskole 

Møte innkalt av: Leder FAU 

Møtetype Ordinært møte 

Møteleder Leder FAU 

Referent Sekretær  

  

Deltakere 
Vigdis L Thun, Knut Suleskard, Aina Volden, Ingrid Sandstad, Turid 
Sæther Tørset, Tove Rosset og Håvard Melhus 

Fraværende  

 

SAKSLISTE  

  

 

1. Konstituering av styret 

Valg av: 

Leder – Vigdis L. Thun 

Nestleder – Knut Suleskard 

Kasserer – Aina Volden 

Sekretær – Tove Rosset 

Styremedlem – Ingrid Sandstad 

Styremedlem – Turid Sæther Tørset 

 

 

2. Nasjonale prøver v/ Knut 

Gjennomgang av hvorfor matte blir et viktig fag i fremtiden (teknologiutviklingen). 

Når det gjelder eksamen for 10. trinn i matematikk, så viser statistikken at Oppdal ligger under snittet, 

sammenlignet både med Trøndelag og nasjonalt. 

Når det gjelder nasjonale prøver for 9. trinn; høsten 2018 lå Oppdal under gjennomsnittet både for Trøndelag og 

landet for øvrig. Oppdal har få elever på høyeste mestringsnivå. 

Hva må til for å bli bedre? Engebråten-modellen må få virke (getSmart), Newton-rom?, tilpasset opplæring for 

elever med stort læringspotensial?, flere opp på nivå 5 vil heve gjennomsnitt-tallet, hvordan er kulturen blant 

elevene?, kulturen blant personalet?, andre årsaker?, flere mattetimer?   

 

3. Hendelser med fyrverkeri og høye smell v/ Knut                                                                                         

Episoder på skolen med fyrverkeri. Dette har skapt uro blant en del elever. Skolen har tatt tak i dette og har 

forhindret at det har skjedd flere uheldige episoder.  

 

 

 

4. Trafikksikkerhetsplanen for Oppdal på høring – uttalelse fra FAU? 



Møtereferat 
Innspill fra FAU: gangfelt ved Spar – sørfra ved ny gangvei. Skarpe lys ved gangfeltene. Skilt og gangfelt mangler 

i Russerveien ved Oppdal medisinske senter. Ønsker at dette markeres rødt på kartet. 

Alle foreldre kan komme med innspill til trafikksikkerhetsplanen, høringsfrist 29. november. Innspill sendes på 

mail: postmottak@oppdal.kommune.no 

 

5. Planlegge kontaktforeldremøte 

Møte mellom FAU og kontaktforeldrene. Målet er å skape et tett samarbeid mellom foreldre og skolen. Hvordan 

kan foreldre og skole jobbe sammen for å skape et godt læringsmiljø? FAU kan informere om hvilke saker vi har 

jobbet med i det siste. Gjennomgang av årshjulet til FAU. Vigdis ordner et forslag til agenda for møtet. Møtet blir 

torsdag 10. januar kl. 19.00, ungdomsskolen. 

 

6. Møtet med russestyret  

To fra FAU vil ha møte med russestyret vedr festene som er planlagt året 2018/19. Vigdis og Aina møter fra FAU. 

 

7. Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Neste møte blir torsdag 24. januar 2019 klokka 19.00 – 21.00. 

Referent Tove Rosset 
 


