ÅRSBERETNING
RUSK FAU
2019/ 2020
RUSK FAU er en frivillig lag/forening som ble stiftet 11.12.19 og FAU for skoleåret 2019/
2020 har vært i ordinær drift siden høsten 2019. RUSK FAU skal fremme fellesinteresser til
foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og jobbe for et godt
læringsmiljø for alle elever ved Råholt Ungdomsskole.
Formål

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene,
være bindeleddet mellom foreldrene og skolen, og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever.
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) representerer alle foreldrene ved skolen.
FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta
aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.
FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre.
Målet er at FAU skal jobbe for økt stolthet og identitetsbygging hos hver enkelt elev og for RUSK
som helhet.

Styret
FAU RUSK styre har siden høsten 2019 bestått av følgende medlemmer:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem (Kasserer)
Styremedlem (Sekretær)

Julianne S. Kristiansen, 22A1
Iris Tatjana Jacobsen, 20B
Kristine Eriksen Ekre, 22B2
Carina Henriette Børresen, 22A2

Styremøter
FAU styre har avholdt 1 styremøte (stiftelsesmøte) i forbindelse med stiftelse av FAU RUSK.
Medlemsmøter
FAU har siden oppstart av nytt skoleår høsten 2019 hatt månedlige møter (siste tirsdag hver mnd.).
I tillegg har det blitt avholdt 1 workshop/ Arbeidsmøte. Rektor har vært tilstede på to av møtene, og skal
være tilstede på møtet 31.03.20.
Su/ Skolemiljøutvalg
FAU-leder og -nestleder er faste medlemmer av henholdsvis Skolemiljøutvalget (SMU) og
Samarbeidsutvalget (SU). Det har vært gjennomført 1 møte høsten 2019 i utvalgene gjennom 1. halvår.
Her drøftes blant annet ulike tiltak og virkemidler for å fremme et godt skolemiljø.
Det er satt opp et nytt møte 25.mars 2020.

Dialogmøter
FAU leder har siden oppstart høsten 2019 hatt månedlige dialogmøter med skolens ledelse/ miljøterapeut
og representanter fra elevrådet. Dette sikrer en tett dialog og kontinuitet, slik at vi i fellesskap kan jobbe
for et godt skolemiljø. FAU leder har hatt tett samarbeid og dialog med ledelsen i forhold til
Fylkesmannens avviksrapport. På denne måten har FAU leder fått innsikt, kunne bidra ved behov, og følge
skolens arbeid for å utbedre avvikene.
Aktiviteter
FAU har i samarbeid med skolen hatt arrangementsansvar for ulike arrangementer i henhold til tidligere
FAU sitt årshjul. I tillegg har klassekontaktene arrangert sosiale samlinger som spillkveld etc. for egne
trinn.
Fokuset har vært å skape arrangementer og sosiale samlingspunkter som legger til rette for at alle kan
delta, som er positivt for skolemiljøet, og som gjør at også foreldre kan bli bedre kjent. Dette arbeidet
gjøres i samarbeid med skolen og elevrådet. Samtidig vil det jobbes med arrangementer som kan være
inntektsgivende for FAU, slik at vi etter hvert kan opparbeide penger på konto til ulike miljøtiltak som
kommer elevene til gode.
Det jobbes for å få til en god struktur vedr. arrangementer/ samlingspunkt for elevene. Det er krevende å
få foreldre til å stille på arrangementer, og ofte er det de samme som bidrar. FAU vil at flere foreldre skal
engasjerer seg, og fra og med våren 2020 vil organisering av arrangementer bli endret. Klassekontakter for
det trinnet som har ansvar for et arrangement, vil fremover tildele vakter/ oppgaver til foreldre på
tilhørende trinn. Dette gjør at vi er sikre på at vi har tilstrekkelig med ressurser, og at oppgaver går på
omgang.
Følgende arrangementer er gjennomført:
Hva:
Kjole/ dressbyttekveld:
Ball for 10. trinn
Valentinesfest:

Ansvar/ forespurt:
Alle
9.trinn
10. trinn

Antall frivillige:
4 foreldre
20 foreldre
5 foreldre

Informasjon
FAU informerer medlemmene via FB-gruppe. Klassekontakter og FAU representanter mottar
møteinnkallinger, møtepresentasjoner, referat o.l. via epost. All informasjon fra FAU-møter, legges på
skolens hjemmeside Referatet legges ut etter at det er godkjent. Nettsiden skal etter planen være klar
medio mars 2o.
Informasjon som skal nå alle foreldrene/ foresatte direkte, har skolen sendt ut på sms og epost via Visma
Flyt. Skolen har også vært behjelpelig med å dele ut informasjon om FAU sine arrangementer.
FAU leder har vært tilstede på alle foreldremøtene etter jul for å informere om FAU sitt arbeid.
FAU har produsert et nyhetsbrev februar 2020 og planlegger et våren 2020.
Økonomi.
FAU RUSK har nå fått egen bankkonto med betalingskort.
FAU RUSK har pr. nå 10 000 kr (gave fr Areal og Bolig), som etter avtale vil bli overført til FAU sin konto.
Det er vedtatt at midlene skal brukes til innkjøp av nødvendig utstyr for etablering av elevenes
smootiebedrift.

Det er søkt om midler via Avinor, og flere søknader vil bli sendt ut forløpende i løpet av våren.
Det skal etableres VIPPS og kortløsning som betalingsmulighet i forbindelse med arrangementer.
Oppsummering
Vi har påstartet mange punkter som vi mener vil bidra til et bedre skolemiljø. Mye av fokuset har vært på å
få på plass en god struktur for FAU, sette mål for arbeidet vårt, samtidig som vi skal få iverksatt ulike tiltak
for et bedre skolemiljø. Vi har fått på plass vedtekter, organisasjonsnummer, konto, og valgt
betalingsløsning som gjør at FAU kan ha en økonomi, og for eksempel søke om midler. Det er nytt i FAU
på RUSK. Med dette har vi litt andre muligheter for å få i gang aktiviteter for å fremme et godt skolemiljø.
Vi har allerede blitt sponset med kr 10 000 av Areal og Bolig, og vil fortsette arbeidet med å søke om
midler til FAU.
FAU har fått mange innspill på forslag til aktiviteter, og har jobbet med ulike tiltak som elevene har
respondert på. Skolen har også kommet med innspill, og ledelsen er vært positive til de forslagene som er
arbeidet frem, og ønsker å legge best mulig rette for at de tiltakene det jobbes med kan realiseres. I
tillegg har vi et samarbeid rundt arrangementer som Ball for 10. klasse, valentinerfest, temakveld etc.
FAU har i samarbeid med skolen og nærbutikker, straks igangsatt første tiltak, hvor elevene skal starte og
drive smootiebedrift. Mot våren vil Årshjulet for FAU bli klarstilt. Dette skal beskrive ulike arrangementer
og aktiviteter som fremmer skolemiljøet.
Alvorlige/ uønskede hendelser som har oppstått i skolemiljøet tas på alvor, og vi i FAU samarbeider tett
med skolen for miljøforebyggende tiltak. FAU opplever at vi har et godt samarbeid med ledelse, rektor og
elevrådet, og synes det er positivt at rektor deltar på noen av FAUmøtene. FAU har som mål at også andre
instanser som jobber med barn og ungdom i kommunen blir invitert til FAU møtene, slik at vi bedre kan
jobbe for et godt skolemiljø. I tillegg vil vi knytte kontakter med FAU på Vilberg og barneskoler i
kommunen, slik at vi sammen kan jobbe for at alle får en god oppvekst i bygda vår.
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