Referat fra FAU møte 10.02.16 kl 18.00-19:30 på lærerværelset på LUS.
Frammøte: Alle klassene og trinnene var representert på møtet, unntatt 9A og 10B som hadde meldt forfall
p åforhånd.
Møtet ble ledet en fau-leder Alf Myhre.
Referent: Johanna Homme
Neste møter: 13 april, 25 mai.

Saksliste:
Sak 1.Kommentarer til forrige mørereferat
Sak 2.Evaluering Vinterball
Sak 3. bruk av sykkelhjelm
Sak 4.Storforeldremøte med Jul Halvard Olsen - trenger innspill på gode datoer snarest!
Sak 5.Evt.
Sammen med rektor :
Sak 6. Mobilfri skole
Sak 7.Status ombygging
..
Sak1. Referat fra forrige møte.
Sekretær sender referatet til alle i Fau. Hvis det ikke kommer inn kommentarer, sendes det til sekretær på
skolen (Ellen Bentsen) som sender det vider til alle foreldre.
Sak 2. Vinterball.
Vinterballet gikk fint, flotte ungdommer.
Til neste år foreslår vi at det er bedre lys på ute/ «lufte»-området ut mot fotballbanen.
Vi må avklare med elevrådet, helst med et møte i forkant av vinterballet, om det er legitimt at de som er
vakter :
A) sjekker i vesker og bager etter evt alkohol ol.
B) Har alkotester som kan brukes ved mistanke om alkohol påvirkning.
Det var noen elever som ikke var påmeldt som var rundt lokalene. Disse ble invitert inn og betalte på
stedet eller i etterkant.

Sak 3. Sykkelhjelm
Det er elevrådet som har tatt opp den saken i forbindelse med brydeg kampanjen som skolen er en del av.
De ser at det er få elever som bruker hjelm på ungdomsskolen. De ville at det skulle tas opp i FAU.
Vi gjør følgende tiltak: Elisabeth Fladstad tar kontakt med 0-visjon og hører med dem om det er aktuelt å
ha kampanje dag på skolen.

Sak 4.Storforeldremøte med Jul Halvard Olsen. I etterkant av FAU møtet er datoen bestemt til 11 mai.
Jul Halvard kommer 11 mai. Det er tenkt at det skal være work-shops etter hans innlegg. Det vil da bli delt
inn klassevis, slik at klassene kan planlegge sammen hva som passer.
Han vil inspirere oss til å ta initiativ til å ha faglige samlinger. Det er naturlig at de faglige samlingene er
trinnvis.
Vi bestemte at foreldrene til 7. klassene også inviteres, så er de forberedt til høsten 
Sak 5 Eventuelt.
Skolen og Jon Hinna spesielt, skal ha skryt for veldig flott møte for 10.trinn og foreldre angående videre
utdanning og muligheter videre!
Møtet burde, som nevnti tidligere møte, vært litt tidligere på året. Det må vi kunne diskutere med skolen.
Rektor:
Sak 6. Mobilfri skole.
Siden forrige FAU møte har det vært innført noen mobilfrie dager, samt strengere regime på mobilbruk i
timene.
8 trinn har bestemt at de vil ha mobilfri skole for sitt trinn. Det har vært noen uheldige ting som er skjedd
med mobil på dette trinnet, og som konsekvens har de sammen med kontaktlærere bestemt at de vil ha
mobilfri skole for sitt trinn. De kan ta den med på skolen, men ikke bruke den.
Kontaktlærere melder at det er positivt med mobilfri, og det er kjøpt inn flere spill og andre aktiviteter av
elevrådet.Lærerne er også med og ser hva slags aktiviteter som kan være aktuelle.
På spørsmål om det er nok lærere ute i friminuttene, kunne rektor bekrefte det.
Vassmyra har nå vært gjennom en prosess der det nå skal være mobilfri på hele skolen i en periode.
Det har vært en lang og god prosess, der bl.a elevrådet er utfordret på å komme med argumenter både for
og imot mobilbruk. Dette har vist seg å være veldig bevisstgjørende for alle elevene.
Rektor ønsket å få prøve et tilsvarende prosjekt på LUS, noe FAU gav klarsignal for.
Det er jo også sånn at de som starter i 8 klasse er vant med at mobilen skal ligge i sekken hele dagen.
På Vassmyra har det kjørt følgend regler når de har hatt mobilfrie dager/timer osv:
1.Elever kan ha med tlf, men den må være ute av syne.
2. Hvis det er «synlig» eller ulovlig bruk av mob,skal tel leveres til lærer uten diskusjon.
3. Det er bare foreldre/foresatte som kan hente en inndratt telefon.
Det er hengt opp storskjermer der det kjøres ut informasjon og annet hele dagen.
Det er ønskelig med låsbare elevskap.
Sak 7: Ombygging – status.
Ombygging starter 15 februar. PK entreprenører er Hovedentreprenør.
Det vil bli satt opp 4 klasserom i brakker og det vil bli benytte to klasserom i praktisk fløy.

Under noe flytting/ rydding ble det brukt noen elever fra arbeidslivsgruppa. Det er viktig at når elever er med
på slik type arbeid , så må riktig verneutstyr osv benyttes.
Det er avtalt med entreprenører at elevene bkir «beskyttet» for bråk osv i prøveperioder.
Annen info:
*Lærerne har hatt besøk av politimester Vagle og SLT. De snakket om radikalisering av ungdommer og det vil
bli sendt ut hefte om dette til alle foreldre. Det er et informativt hefte med info om hva man bør være på
vakt for/utkikk etter.

*Det vil i nær framtid utlyses to 100 % stillinger ved LUS:
Inspektør og Kunst Og handtverk.
*Ungdata undersøkelsen vil finne sted i Uke 9.
*Valgfaggruppa «Demokrati i praksis» har på oppdrag fra kommunen, gjort en strålende jobb i forbindelse
utredning av hva et et Barne/-ungdomsombud skal kunne gjøre ifbm med at kommunen skal ansette.
*Rektor har hatt en runde i ALLE klassene og snakket om nettvett. Dette med bakgrunn i hendelser som har
skjedd på skolen.
Info om nettvett blir sendt på mail til alle foreldre/ foresatte på skolen.
Til neste FAU møte:
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 

