Referat FAU-møte – LUS - 14.12.2016
Til stede :
8A- Monica de Klerk og Heidi Vea, 8B- Rabea Olsen, 8C- Karin Pettersen
9A- Rabea Olsen, 9B- Nina Kerim, 9C- Sigbjørn Stigen
10A- Stein Helge Nilsen, 10B- Janne Østrem, 10C- Tone Hoel
1. Forrige møtes referat ble lest gjennom og godkjent.
2. Siri Severinsen fra SLT ( Samordne lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak)

kom for å informere om den store undersøkelsen som gjennomføres på
ungdomsskoletrinnet. Dette foretaket er via kommunen, men gjennomføres på
skolen. En rekke spørsmål som er relatert til psykisk-, fysisk helse, venner, familie,
sosialt, skole. Altså ikke bare skole-, men også fritidsrelatert. Ny plan hvert 3.år. Fau
fikk en innsikt i besvarelsene fra siste undersøkelse som var i fjor. Resultatene viste at
ungdommene har store utfordringer innen egen psykisk helse. At guttene har like
store problemer som jentene. Høye tall her, viser oss noen trender som er viktig å ta
på alvor. Besvarelsene sier mye om hvilke tiltak som bør settes i sving. Resultatene
fra forrige undersøkelse finner man på Lindesneskommune.no
Kjernegruppe er et ressursteam som skal jobbe forebyggende med ungdommer som
det er knyttet bekymring til. Består av politi, barnevern, sos.lærer, psyk.helse, elev,
foreldre (Som må samtykke). Det samarbeides om hvordan man kan hjelpe
ungdommen og hjemmet her og nå. Hvilke tiltak må til og hvordan hjelpe familien.
Skal jobbe veldig løsningsfokusert. Aktivt i forhold til mobbing.
FAU ønsker info om Kjernegruppe fra skolen/rektor, allerede første foreldremøte på
høsten i alle trinn, hvert år.
Severinsen kunne informere oss om at fra neste høst blir «Livsmestringsfag» tatt inn i
Ungdomskolen. Dette faget består mye av samtale rundt følelser og skal virke bl.a.
mot mobbing. Bakgrunnen er å skape mere robuste ungdommer som kan takle
hverdagen sin bedre.
FAU ønsker lærer/primærkontakt i ungdomskolen. Der lærere har ansvar for sine
elever. Trenger ikke nødvendigvis å være kontaktlærer. Å følge opp elever som har
det vanskelig med sin psykiske helse og sosialt. Dette kan være med å styrke
relasjonen mellom lærer-elev og vil virke antimobbende.

Drøfting om tema for foreldremøter.






Kjærlighet og grenser- Foreldre må tørre å vise følelser, sette grenser, gi
betingelsesløs kjærlighet, stramme «tøylene»,
Nettvett. Brukhue.no
Mobbing
Trond Haukedal. Han ble nevnt som er foredragsholder innenfor temaet.

3. Mattemaraton- evaluering
For første gang alle trinn på ungdomskolen har deltatt på dette. Organiseringen ble
oppfattet som positivt. Mange elever deltok og jobbet bra med matematikk. Det ble
servert pizza, og hjelpe-elever fikk utdelt belønning i form av 200 kr. og dagspass på
Sørlandsbadet. Det ble trukket tilfeldig blant elevene om kinobiletter på Buen, 3 på
hvert trinn.
Elever har gitt tilbakemelding om at det skulle vært gøyere, men vil gjerne ha nytt
mattemaraton til våren. Stas med pizza.
Må nok kanskje redusere litt på tiden. 10.trinn hadde store utfordringer i forhold til
hjelpe-elever. Her må det neste gang flere mattekyndige hjelpere til. Kanskje jobbe
mere i grupper/stasjoner. Det skal forbedres i forhold til valg av oppgaver, for å gjøre
det mere oversiktlig for elevene å velge ut de oppgavene som trengs til øving.
Det blir satt opp et eget møte i forkant av neste mattemaraton.

4. Vinterball – status.
Fredag 16.12.2016 blir det arrangert vinterball på LUS. Kommiteen jobber med dette
arrangementet. FAU ønsker å be kommiteen om budsjett for vinterballet. Mange
familier synes det er for dyrt med 250 kr i påmeldingsavgift. Penger må være
innbetalt før ballet. De som kommer får stempel og blir registrert på liste. Dersom
alkohol, rus eller annet bråk- da blir foresatte kontaktet.
Foreldre har fått tilsendt liste over hvem og når de skal være vakt. Elevene selv står
for arrangementet, men mange voksne er tilstede hele tiden og har hovedansvaret
for at alle elevene skal oppleve vinterballet som «Årets happening»
Det ble diskutert på FAU, mangler og utfordringer omkring ballet. Dette vil bli tatt
opp igjen på neste FAU-møte.
5. Mobilbruk – status
Temaet ble tatt opp i SU. Tidligere har foreldre ønsket en mobilfri skole, og dette ble
gjennomført som et prøveprosjekt en periode i fjor. Vi fikk inntrykk av at dette var
positiv erfaring fra elever og lærere. Men nå sier lærere at de ikke ønsker mobilfri
skole.






På skolen krever vi i FAU at elevene skal kunne logge seg på trådløst nettverk
dersom de må bruke mobilen i skolesammenheng.
Lærerne må være samkjørte på reglement i forhold til mobilbruk i timene og
friminuttene.
Eventuelt ta i bruk elevskap til oppbevaring av mobil. Hente/låse inn ved
behov
FAU ønsker å prøve ut regler i forhold til mobil på skolen, som Vassmyra
ungdomskole har i dag.

6. Natteravn.
Tidligere fikk FAU henvendelse fra Frivillighetssentralen i kommunen. Disse er
organisatoren til natteravn på vigeland. Mest aktuelt fra mai måned og utover.
Vaktene er foreldre som ønsker å være synlige og forebygge kriminalitet blant
ungdom. Vi kommer tilbake til temaet på våren 2017.

7. Eventuelt
Det ønskes en bedre organisering på LUS når det gjelder mottakelsen og oppfølging
av elever som kommer fra barneskolen og inn i ungdomskolen. Det å bli sett og
ivaretatt er utrolig viktig. Vi drøftet primærkontakt og eventuelt fadderordning.
Temaet blir fulgt opp på neste FAU-møte.

Med vennlig hilsen
Referent
Janne Østrem

