Referat fra FAU møte 04.11.15 kl 18.00-19:30 på lærerværelset på LUS.
Frammøte: Alle klassene og trinnene var representert på møtet.
Møtet ble ledet en fau-leder Alf Myhre.
Referent: Johanna Homme Olsen.
Det ble bestemt at referentoppgaven går på omgang.

Sak1. Godkjenning av referat fra forrige møte.
Godkjent.
Sak 2. Vinterball.
Vinterballet blir 18 desember på Vigelandsstua, 19:00-00:00
Vakter på tidligvakt møter mellom 18:00 og 18:30.
1.vakt 18:00-21:30 , det blir en overlapp på 30 min. mellom vaktene.
2.vakt 21:00-01:00 , låser og hjelper til med rydding.
Alle klassekontaktene ordner med 2 vakter hver, en på hver vakt, og melder disse til Stine på sms eller fb.
Viktig at Stine får tlf nr til vaktene!
Stine utpeker og avtaler med en vakt pr vakt som vil ha hovedansvaret.
Elevrådet og komiteen er godt i gang med forberedelser, og er informert og klar over ting som må forbedres
fra i fjor (for eksempel lite mat)
Sak 3. Møteplan
Leder foreslår flg datoer med muligheter for møter innimellom ved behov: 9 desember, 10 februar, 13 april,
25 mai.
Det er fint med en møteplan!
Sak 4. Årshjul /vedtekter.
Det ble diskutert flere saker under dette punktet.
A. Foreldremøter: Det er nå vedtatt at det skal være et foreldremøte hvert halvår, dette er et tiltak i
BRY DEG. Paula informerte om at Lærerne er positive til dette, men det er foreldrene som har ansvar
for møtet over nyttår. Foreldrene skal ha regien og tema, men lærerne stiller gjerne opp på
forespørsel.
B. Natteravn. Tidligere natteravner informerte om at dersom det blir aktuelt å gå natteravn ved ulike
ungdomsarrangement, vil klassekontaktene få beskjed om dette. Det er frivillighetssentralen som
koordinerer denne tjenesten.
C. BRY DEG kontakter for hver klasse. FAU bestemte at det skal være 2 BRY DEG kontakter i hver klasse.
Dette er IKKE klassekontaktene. BRY DEG kontaktene utpekes av ????
Det må lages en «forslagsliste» over aktuelle sammenkomster/ arrangement disse får ansvar for.
For eksempel: Bowlingkveld/spillekveld/ felles øving før tentamen/……..Dette punkt overføres til
neste FAU møte. Tenk på aktuelle ting som kan være greie å gjøre 

D. Facebook-gruppe foreldre i Lindesnes» BRY DEG siden. Det kom forslag om å evaluere intensjonen
med siden, hva den skal brukes til. Dette punktet tas med til neste møte, 9 desember.
E. Foreldregrupper/ foreldre-elevgrupper. Klassene oppfordres til å opprette fb sider i klassen, vurder
sammensetningen selv.
F. BRY DEG logo på lekseplan? Dette blir tatt opp på SMU møtet.
Sak 5. Storforeldremøte våren 2016.
Vi kom fram til at vi inviterer FUG og Jul Halvard Olsen til å holde foredrag om hjelp/støtt i klassen med
påfølgende workshop/ konkret hjelp til å komme i gang med dette i klassene.
Storforeldremøte høsten 2016 vil handle om nettvett i ulike former.
Sak 6. Hva betyr BRY DEG for oss i FAU?
Kan vi konkretisere dette mer.
Involvere elevrådet? De jobber vel egentlig etter BRY DEG prinsippene allerede?!
Se sak 4 som helhet, hele sak 4 dreier seg om Bry deg.

Rektor og Jon Hinna deltok på og informerte om de neste sakene.

Sak 7. Mobilfri skole.
A. Paula informerte om at elevrådet er i gang med planlegging av mobilfrie dager, men på grunn av
mange aktivteter i begynnelsen av skoleåret er det ikke gjennomført enda.
Det ble spurt om hva mobilene brukes til i skolen og om fau kan overstyre elevrådet mht mobilfri skole.
Mobiltelefonene brukes ikke så mye på skolen og er selvsagt ikke nødvendige å ha, men i musikk valgfag
fungerer noen apper som viktig verktøy for nedlasting av accordfinnere o.l.
Det er en fordel at mobilfri skole er et samarbeid mellom fau og elevrådet. Det jobbes med mobilfrie dager
og elevene vil da kunne få kjenne på både positive og negative følger av mobilfri.
I fau-gruppa er det litt delte oppfatninger/meninger om mobilfri skole. Det er fordeler og ulemper med
mobiler, det største ankepunktet er at elevene sitter med nesa i telefonen hele tida og dermed ikke ser eller
hører på hverandre. Andre mener at tida er slik, og at det vi må følge med.
Siste ord er nok uansett ikke sagt i denne saken.
B. Regler for mobilbruk i timene er innskjerpet, og elever må levere mobil til læreren. Dette praktiseres
nå likt i alle klassene.
C. Kjernegruppa- det har vært tilfeller av misbruk/krenkende adferd i forbindelse med mobil. Noen av
sakene kvalifiserer til anmeldelse. Dette er tatt opp i denne gruppa.
Paula er enig i at det ville virke prevantivt om sakene faktisk ble politianmeldt. Det sprer seg fort i miljøet, og
virker preventivt på hele skolen.
D. 10 klasse- karrierevalg.
Jon Hinna informerte om dagens tilbud til elever/foreldre vedr karrierevalg/opptak og innsøking.
1. foreldre og elev får tilbud om å snakke med rådgiver i forbindelse med konferansetimen høsten i 10
klasse. (i år var det kun 5 foreldre/elever som benyttet seg av dette tilbudet)

2. Elever og foreldre inviteres til utdanningsmessa på Mandal videregående. Elevene får oppgaver av
Jon som skal gjøre det lettere å få utbytte av denne dagen. Foreldre inviteres alltid til messa, den er
åpen på kveldstid også. Det aller fleste skoler og yrker er representert på denne messa. Jon opplever
at det er ytterst få foreldre som kommer.
3. Januar- foreldre møte i forkant av opptak og innsøking. Informasjon om det enkelte valg og noen av
de ulike veiene elever kan ta. Heller ikke på dette møtet kommer det mange foreldre.
Konklusjonen på dette kan være at de aller fleste elevene vet hva de skal søke på. De har mange timer om
dette i hele ungdomsskolen.
Det er uansett viktig at informasjon om ulike treffpunkt og hvordan prosessen for elevene foregår samt
muligheten for å kontakte rådgiver, kommer ut til foreldrene. Det oppfordre til å besøke messa i Mandal.
Jon savner hjemmesiden (som er under oppgradering) og vil sende en mail med nyttige linker til foreldrene.
Karrieresenteret og utdanning.no er gode nettsider for foreldre.
Det ble poengtert at informasjonsmøtet i vår for dagens 8 klassinger var fint og nyttig!
E. «Videregående matte» Til slutt informerte rektor om at det nå er kommet i gang tilbud for
resurssterke elever i matematikk. De tar X-matte i Mandal sammen med elever fra nærliggende
kommuner. De bruker valgfagtimene til dette. Det jobbes også med språkgruppe på samme nivå. Det
vil da bli internasjonal engelsk som er aktuelt.

