
REFERAT FAU-MØTE 12.12.2019 - kl. 18:00. 
 

Tilstede: 
8.trinn:  
Thom Christian Steen 8A 
Heidi K.B. Furustøl 8B 
Khadija Ichoutene 8C  

9. trinn: 
Eva Ruud 9B  Kari Asheim 9D   

10. trinn: 
Marius E Nielsen 10 C 
Elin Mangnes 10 B  

VG: 
Jeanette Moen 1MKA  

Saksliste: 
  

1. Rektor og ass. Rektor ønsker velkommen og informerer om skolens arbeid og samarbeid med 
FAU. 

2. Valg av ordstyrer og referent. 
3. Arrangementer fremover  
4. SMU 
5. Driftsstyret 
6. Læringsmiljø 
7. Eventuelt 

 

SAK TEMA MERKNAD 

Sak 
1  

Administrasjonen orienterer 

• Mari Indregard, fungerende rektor og avdelingsleder Kristin 

Hvalgård Borg møtte og sak 3 ble straks diskutert. 

 

  

Orientering 

Sak 
2  

Valg av ordstyrer og referent. 

• FAU-leder refererer  

Beslutning 

Sak 
3 

Læringsmiljø: 

8-trinn, 8c, tilbudet til våre yngste elever og hvordan kommuniserer 

skolen og foreldrene om alvorlige hendelser. 

 

FAU har mottatt to skriftlige henvendelser om problematiske forhold i 

8c. Disse var vedlagt sakslisten. Skolen redegjorde for situasjonen. 

Oppstart av denne klassen ble ikke optimal. Noen møtte ikke til 

skolestart, andre flyttet og det kom så flere nye. Det har videre vært 

klassebytter, noe som generelt anses mindre heldig. Disse bygger på 

individuelle forhold, elevens beste og taushetsbelagt informasjon. Skolen 

kunne derfor ikke gå i detalj.  

Det er satt i gang tiltak for å bedre så vel læringsmiljø som det sosiale 

miljøet. Skolen oppfatter at det er mye potensiale i klassen og at det er en 

positiv utvikling. Av tiltak ble nevnt: Etaten har et læringsmiljøteam 

inne, det er tilført sosiallærer og kontaktlærers oppgaver er omprioritert. 

Undersøkelser viser bedret trivsel blant elevene, med mindre uro, ingen 

som gir uttrykk for at de ikke har venner. Skolen jobber målrettet, og har 

erfaring med at dette gir resultater. Det tar likevel tid å utvikle sosiale 

ferdigheter en elevmasse, og elevgrupper fra Hasle og Bryn begynner nå 

å blandes. Ressursene for å organisere aktiviteter på tvers av trinnet er på 

plass, og felles lunch / åpne klasser er på programmet på fredag.  

 

Orientering 
Beslutning 



Nyvalgt FAU- representant fra 8C gav uttrykk for at ikke alle i klassen 

oppfatter situasjonen på samme måte som varslene, men presiserer at de 

som opplever det på denne måten må tas seriøst. 

 

Det ble fra FAU representanter påpekt at selv om undersøkelser og andre 

lytteposter viser forbedring el. kan det likevel være store individuelle 

forskjeller, og at der enkelte har en god skolehverdag er dette ikke 

tilfellet for andre.  

 

Skoleledelsen forlot etter hvert møtet. FAU konkluderte med at skolen 

bør se på om tilbudet til de yngste elevene generelt sett er godt nok, om 

større utveksling mellom klassene er en god idé – herunder møblering for 

lunch.  

 

Skolemiljøet basert på hendelser av uønsket karakter ble også diskutert. 

Skolen vurderer at miljøet generelt er trygt og godt, og med tilstrekkelig 

tilgang til voksne på inspeksjon mv. Det ble redegjort for inspeksjons-

rutinene. Det ble fra FAU representanter påpekt at én voldsepisode er én 

for mye, og at nulltoleranse bør være mål og resultat. Flere FAU-

representanter konstaterer et sprik i foreldrenes ønsker om informasjon 

og skolens oppfatning av dette, som har vært vedvarende. FAU ber 

skolen komme med konkrete forslag til oppfølgning / tiltak for å bedre 

kommunikasjonen mellom hjem og skole.  

 

Debatten ble livlig, men ble avsluttet med julekake med smør og 

syltetøy.  

  

Sak 
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SMU / FAU 

• SMU har ikke avholdt møte enda.   

Orientering 

Sak 
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Driftsstyre: 

• Utgikk.  

Orientering 

Sak 
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Arrangementer: 

• Thom kunne berolige med at Lucia-arrangementet er på skinner 

Orientering  

Sak 
7 

Eventuelt 
• Torgeir, Nathalie, Kari og Marius hadde utarbeidet innspill til 

skolens strategiske plan, og FAU besluttet å sende innspillet til 

skoleledelsen. 

Orientering 
Beslutning 

 


