Referat FAU 22.november 2017
Tilstede: Lene Hægbostad (8B), Heidi Vea (9A), Monica deKlerk (9A), Oddvar Olsen (9B) Karin
Pettersen (9C), Christian Reme (10A), Kristin Ulstrup (10B), Linda J. Larsen (10B), Sigbjørn Stigen
(10C). Forfall: Anita Christensen (8A).
Referent: Sigbjørn

Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte.
Oppfølging sak fra forrige møte: Mobilfri skole: Foreldre etterlyser mobilhotell da mangel på dette
medfører at det blir en inkonsekvent innføring av mobilfriskole. Foreldre melder at mobil blir brukt
av elever i løpet av skolen.
Mobilhotell er i følge rektor bestilt og FAU ønsker en tilbakemelding fra rektor på når disse vil være
installert.
Referat godkjent.
Sak 2. Konstituering av FAU. Gjennomgang vedtekter og årshjul.
Gjennomgang av årshjul på første møte etter jul når nye representanter har blitt med.
Det er behov for en mer samlet forståelse av Bry deg på tvers av skolene. Leder av FAU tar initiativ et
møte i januar mellom FAU på alle skolene og rektorer . Christian og Lene møter for LUS.
Sak 3 Orientering fra skolen
Even Sagebakken er konstituert som rektor for LUS fram til sommeren 2018. Han kommer fra stilling
som rektor på Spangereid skole.
Rektor informerer om hvordan skolen framover vil jobbe i forhold til mobbing.
-

-

Elevundersøkelse for 2016 viste at det er litt flere elever på LUS som oppgir å bli mobbet enn
snittet i Vest-Agder. Resultatene fra 2016 vil bli tatt med i vurderingen når elevundersøkelsen
2017 nå blir gjennomført. Dette for å se om det er trender eller enkelthendelser som var
årsak til tallene.
Skjult mobbing (baksnakking, utestengelse, ryktespredning etc.) er det største problemet.
Elevundersøkelsen/revisjonsrapport viser at elevene ikke har tillit til at skolen skal vil kunne
avdekke eller gjøre noe med mobbing.
Levekårsutvalget krever at skolen i februar 2018 skal levere en plan som beskriver hvordan
skolen skal jobbe med å avdekke mobbing, årsaker til mobbing og hvordan dette skal jobbes
med.

Sak 4 Juleball 2017
Ballet er fredag 15.desember kl 18.00-23.30.
Klassekontaktene skal skaffe tre vakter fra hver klasse. Kvelden blir delt i to puljer.

Juleballkomiteen vil gjennomgå regler for juleballet med elevene før ballet. Regler vil også bli sendt
på mail til foreldre.
FAU vil evaluere juleballet på neste møte.
Sak 5 Eventuelt
-

-

Info/status for fredsreise Tyskland/Polen 2018: Dugnader er rimelig på plan.
Fredsreise 2019: Foreldre for 9-trinn som ønsker å bidra til Polentur, bør allerede nå tenke
på å melde seg. Det trengs 2 representanter fra hver klasse til Polen-komitè og ca 1 voksen
per 5 elever med på tur.
SMU møte: Neste SMU-møte bli 6.des.

