REFERAT FAU-MØTE 11.JANUAR 2017
Til stede:
Gine Homestad 10b, Heidi Vea 8a, Karin Pettersen 8c, Johanna Homme Olsen
9c, Oddvar Olsen 8b, Rabea Olsen 9a, Nina Kerim 9b, Kristin Ulstrup 9b, Tone
Hoel 10c

Saksliste:
1. Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat OK.
2. Vinterball – evaluering
Tilbakemelding fra komiteen:
Bra med mange vakter, men kan gjerne redusere ant. vakter
inne.
Positivt at UP kom, det kan de gjerne gjøre ved senere ball også.
Generelt var ungdommen godt fornøyd. Nesten alle elevene var
tilstede.
En person var beruset, og ble kjørt hjem.
Det ble også funnet flasker med alkohol inne.
I år var det godt med lys på baksiden av bygget!
Nina har etterlyst et budsjett fra komiteen, det skal leveres
innen neste FAU-møte.
FAU ønsker også et avklarende mandat til hva vaktene kan
gjøre, bortsett fra å stå i døra. Kan de feks. hjelpe til med
rydding og oppvask underveis /etterpå?
Vi ønsker også mer info fra komiteen,i forkant av ballet.
Komiteen var veldig gode på å informere i klassene, mht
nulltoleranse for alkohol og at vesker o.l. vil bli sjekket.
Spiseriet savnet en voksen kontaktperson (fra FAU eller foresatt
til elev i komiteen).

Det er også ønskelig at vinterballkomiteen kan lage en
’kjøreplan’ for kvelden, til bruk ved senere ball. Nina tar dette
videre til Anna Mønsås.
Nina kom med kaffe og kake til vaktene ��
3. Bedre overgangen for elevene fra barneskole til

ungdomsskole
Flere foreldre mener at elevene blir bedre ivaretatt på
videregående enn LUS.
FAU gikk gjennom ”Rutiner for overgangen fra 7. til 8. trinn
2015 /2016”, og er fornøyd med det som blir gjort.
Overgangen er i samarbeid med barneskolene, og evalueres
hvert år.
Men er det allikevel noe mer vi kan gjøre?
Kan vi ha en fadderordning?
Det bør være elever fra 9. trinn som er faddere, og ordningen
må være frivillig. Viktig at elevene bryr seg! F.eks. 3 – 4 elever
pr. klasse –hva er mulig å få til? Kan elevrådet utarbeide hva en
fadderrolle skal innebære?
Rektor sier at skolen har trivselselever fra 8.trinn, som viser et
stort engasjement og at det er god holdning blant elevene. Kan
dette videreføres til fadderordning? Paula tar dette videre til
elevrådet.
Kan kontaktlærer brukes som primærkontakt? Det er viktig at
alle elevene blir sett –positive anmerkninger. Begynne med
dette i 8.kl. – hva er elevene gode på? Rektor tar dette med
videre i arbeid på skolen, og kommer med en tilbakemelding til
FAU.
Viktig å fokusere på det sosiale i begynnelsen av skoleåret.
Eks. På det kan være bli - kjent – tur, ulike aktiviteter klassevis
eller i små grupper.
Tenke psykososialt

4. KOMFUG (kommunalt foreldreutvalg)
Nina har tidligere snakket med Lena Wilhelmsen ang KOMFUG.
Hun kunne fortelle at kommunen har hatt dette tidlige.
Utvalget bestod da av en representant fra hver skole og en
politiker. Møter ca 2 ganger i året. Er med på å påvirke
politikerene.
KOMFUG er noe som krever ildsjeler, og er også noe av grunnen
til at utvalget ble lagt ned.
BRY DEG er noe av det samme, og alle barneskolene i
kommunen er med –så kan BRY DEG bli et slags KOMFUG?? Må
FAU være representert?
5. Valg av ny leder og nestleder
Nestleder ble Karin Pettersen, leder velges på neste møte.
Det er viktig med gode rutiner mht til valget – bla tidspunkt.
På neste møte blir det også valg av representanter til SU.
Nestleder kaller inn til neste møte.
6. Info fra rektor
Torsdag 19. Januar legges det frem en måling som viser
resultatet av nasjonale prøver på 8. trinn og eksamensresultater
på10.trinn, når elevens foreldrebakgrunn tas med.
Målingen er et samarbeid mellom KS, Statistisk Sentralbyrå og
Utdanningsdirektoratet
7. Eventuelt
Status el-sigaretter
I høst var det mye bruk av el-sigaretter. Skolen inndrar
sigarettene og det er foreldrene som må hente dem. De
elevene som blir tatt for bruk av el-sigaretter, får tilbud om
samtale med helsesøster.
Flere elever tror at det ikke er farlig å bruke, men sigarettene
inneholder nikotin.
Paula sender ut et info.skriv til alle foresatte.

Status mobilfri skole
Det har vært diskutert blant lærerene, og skolen ønsker å være i
dialog med elevene.
FAU ønsker samme system som Vassmyra Ungdomsskole.
Hvis skolen blir mobilfri – er det da foresatte som skal hente
mobilen hvis eleven bruker den uten lov?
Når skolen får elevskap, kan mobilen oppbevares der?
Kan elevene bruke mobilen etter særavtale?
Dette tas først opp i elevrådet, så til diskusjon i klassene.
Friminutt
FAU ønsker at elevene skal være ute i friminuttene, i hvert fall i
langfri. Det er 2-3 vakter ute pr friminutt.
Paula tar dette videre.

Ref. Tone Hoel

