Referat fra møte i FAU ved Inderøy ungdomsskole 28.10.20
Til stede: Representanter fra alle klasser samt rektor.

Sak 1: Juleball
Under gjeldende smittevernregler er juleball ikke gjennomførbart. Hvis det blir mulighet til et
tilsvarende arrangement til våren vil vi forsøke å få til dette.

Sak 2: Innskrenking av elevenes bevegelsesfrihet i skoletiden
Tidligere denne uka ble elevenes bevegelsesfrihet i skoletiden (inkl. friminutt) innskrenket til å gjelde
skolens område. Dette med bakgrunn i bekymringsmelding omkring store ansamlinger med elever i
forbindelse med butikkbesøk, som ikke var i tråd med smittevernregler. Rektor tok denne avgjørelsen
uten vedtak i FAU, men i samråd med FAU-leder. FAU har ingen innvendinger mot dette.
Sak 3: Oppfølging av orientering fra politikontakt og SLT-koordinator i forrige møte
Etter forrige møte har FAU-representanter gått «kveldsvandring» på Straumen 5 kvelder. Vi har gått i
området Akset/idrettsplassen, Shell, Extra/Vidu, e@ og Rema. Vi har også snakket med folk som har
vært på jobb på Akset og e@. I og med at vi har gått i oktober regner vi med at det er mindre
ungdom ute enn sommers tid. Kort oppsummert er våre observasjoner:
-

-

Rolig ute, få ungdommer utenom Akset/idrettsplassen og inne på e@.
Stort sett rolig også der det er ungdom samlet
Noe uro inne på Akset, av og til med hærverk og annen type oppførsel som gjør at
kveldsvertene ser seg nødt til å utvise enkelte for kvelden. Dette gjelder i hovedsak en
gruppe på 4-6 gutter + en del «hangarounds» omkring disse. (ikke sett av oss, men fortalt av
kveldsverter).
Noe støy og villmannskjøring med 4-hjulinger og noen traktorer i området Shell/Vidu enkelte
kvelder.

FAU sin vurdering er at det ikke er behov for at vi setter i gang «kveldsvandring» jevnlig gjennom
året, men at vi ber SLT-koordinator ta kontakt angående datoer hvor det er kjent behov for synlige
voksne i området (eks. russetid, skoleavslutning og andre arrangement).
Angående uro på Akset på kveldstid ønsker FAU at det blir tydeliggjort hvem som har ansvar for å
kontakte de heimer det gjelder. Dette kan f.eks. gjøres ved at kveldsverten på Akset sender en sms til
foresatte om at ungdom har blitt utvist fra Akset den aktuelle kvelden på grunn av problematisk
oppførsel, eller at kveldsverten noterer navn og videreformidler til skolens miljøterapeut som tar
kontakt med heimen. Vi anser at oppfølging av enkeltpersoner som skaper uro er kommunens
ansvar, ikke foreldregruppa som helhet, og vi forventer at heimene blir kontaktet så tidlig som mulig.
Siri melder dette tilbake til SLT-koordinator Hege.
Det virker rolig på Straumen til hverdags, men vi vet at ungdommene våre møter utfordringer bl.a.
med rusmidler både her og andre steder. Hva skal foreldrene gjøre for at ungdommene våre skal
være trygge?
-

Snakke med ungdommene sine; hvor er de, hvem er der, hva gjør de?

-

Snakke med andre foreldre; vet vi hvor ungdommene våre er og hvilke utfordringer de
møter?
Ikke vær redd for å ta kontakt med politiet hvis vi er bekymret for noe! De ønsker
informasjon, særlig omkring rusbruk, for å kunne jobbe målrettet for at ungdommene våre
skal være trygge! Politiet kan kontaktes på 02800, spør etter politikontakt Ole Tuset eller
send mail til ole.tuset@politiet.no

Kommunen inviterer til idédugnad omkring folkehelsetiltak for barn og unge, med spesielt fokus på
psykisk helse og rusforebygging 2. og 3.nov. Anne Marit møter 2.nov og Siri 3.nov. Innspill fra FAU:
-

Ungdomskontakt/snakketjeneste på ettermiddag/kveld
Ungdomshus som er drevet av ungdom og 100% gratis
Mekking/samarbeid med Fellowship MC
Tiltak for hjemmesitterne

Ref. Maria Aune

