FAU-møte 23.1.2017 – Oppsummering/ referat
Dato/tid:

23.1.2017/18:00-20:00

Sted:

Personalrommet

Navn

Verv

E-post

Telefon

Anne-Lise Edvardsen

Leder + SU

anne.lise.edvardsen@malvik.kommune.no

94362669

Knut Eirik Ballestad

Nestleder + vara SU

knut.ballestad@trv.no

99094718

Kerstin Leistad

Sekretær

kerstin.leistad@yahoo.no

91757566

Tone Østgaard

SU

tone.ostgaard@ntebb.no

45438150

Are Skjelstad

MKFU

are.skjelstad@gmail.com

92014085

Trine Raaen Vinje

Vara MKFU

trinerw@ntebb.no

90134346

Rita Berg-Moen

Vara SU

rita.bergm@ntebb.no

92282959

Marianne Aalmo

Medlem

marianneaalmo@gmail.com

98664380

Hege Svenning

Medlem

hegesvenn@gmail.com

92032871

Kristian Refseth

Medlem

krefseth@yahoo.no

92405184

Ronny Engan

Rektor

ronny.engan@malvik.kommune.no

95102115

Forfall meldt: Kristian Refseth
Sak #

Emne

13 - 2016/17 Godkjenning av referat fra møte 1.11.16
Referatet ble godkjent.

Type sak

Ansvarlig

Beslutning

FAU

14 - 2016/17 Brukerundersøkelser
Orientering/ Rektor/FAU
SSB har presentert skoleindikatorrapport,
Diskusjon/
der resultatene er vasket for innvirkning fra Beslutning
andre forhold enn skolen, det vil si foreldres
inntekt, utdanning og lignende. Resultatet
for VIUSK ligger på nivå med de beste
skolene i Trondheim.
Rektor har nettopp mottatt rapporten. Han
vil bruke den videre i arbeidet med å finne
ut hva skolen er god på og hva de kan
forbedre.
Foreldreundersøkelsen
Bedre svar% enn tidligere; mellom 60 og
70% av foreldrene har svart. Rektor trakk

Kommentar

fram noen resultater fra undersøkelsen som
han synes er interessante. Resultatene er
ikke bearbeidet ennå.
Jevnt over scorer skolen bra i
undersøkelsen.
Ungdommene trives godt på skolen og har
noen å være sammen med i friminuttene.
Noe lav score på om man får veiledning i
hvordan hjelpe eleven med lekser og
motivere til skolearbeidet.
Diskusjon rundt dette, og om behovet for å
holde et kurs for foreldrene i å hjelpe
ungdommene med å gjøre lekser.
Enighet om at det er behov for et slikt
kurs.
Noe lav score på arbeidsro i timene.
Reglene på skolen er tydelige, men en
utfordring at reaksjonene ikke er like fra
personalet.
Scorer bra på et trygt miljø.
Lav score på skolehelsetjenesten, stor andel
har svart «vet ikke» på spørsmålet på om vi
er fornøyd med tilbudet. Dette tyder
kanskje på at det mangler noe informasjon
om ordningen.
Det kom opp forslag om et nyhetsbrev med
fast frekvens fra skolen for å øke
kjennskapen blant foreldrene om det som
foregår på skolen.
Høy frekvens av «vet ikke» på spørsmålet
om hvordan skolen håndterer mobbing.
Kommunikasjon mellom kontaktlærer og
hjem virker å være god.
Elevundersøkelsen
Undersøkelsen skal først presenteres for
lærerne og så skal kontaktlærerne bruke
resultatene i klassene. FAU vil få
bearbeidede resultater presentert etter
hvert. Med unntak av trivsel på skolen er

det en nedgang fra 8. til 9. trinn og fra 9. til
10. trinn i hvor fornøyde elevene er.
8. trinn
94% av elevene på sier at de trives på
skolen
Bare 22% av elevene mener de ansatte
reagerer likt på regelbrudd.
86% sier at de ikke har blitt mobbet i det
hele tatt.
Det ser ut til at digital mobbing har gått noe
ned.
4% sier at de har mobbet noen.
3,3% sier de har blitt mobbet av voksne på
skolen.
9. trinn scorer stort sett bra. De trives bedre
på skolen enn de samme elevene gjorde i
fjor. Trives dårligere med skolearbeidet enn
i fjor. Stort sett like tall som for året før.
Men de tror ikke at de vil få bruk for de de
lærer på skolen senere i livet. De syns det er
litt lite variasjon i undervisningen. Og de
syns de får litt lite hjelp, og lite
tilbakemeldinger. Føler seg ikke like mye
hørt som året før. Heller ikke her syns de
reaksjonene er like på regelbrudd. Lav score
på skolehelsetjenesten. 5,3% sier de har
mobbet noen. Ingen sier at de blir mobbet
digitalt, men flere sier at de har blitt
mobbet av en voksen på skolen.
De som går på 10.trinn har trivdes bedre og
bedre fra år til år. Men generelt en nedgang
i score forøvrig.
De mener at foreldrene ikke hjelper de nok.
De mener at det ikke er viktig det de lærer
på skolen, stor nedgang fra 8. trinn. Også
variasjon i undervisningen etterlyses. Bedre
på medvirkning i år fra i fjor. 4% sier at de
har mobbet andre digitalt. 12,2% sier at de
har blitt mobbet av voksne på skolen.
Enighet om at elevene bør få resultatene
for sitt trinn presentert.
Rektor tar tak i det som ser ut til å være de
største utfordringene først.

15 - 2016/17 Trafikksikkerhet
Det er bestemt i SU at FAU skulle bestille
reflekser til alle elever. Skolen har mottatt
700 reflekser som elevrådet skal dele ut.
Halvparten deles ut nå og halvparten deles
ut til høsten. Fylkeskommunen har sponset
refleksene.

Orientering

FAU

Orientering

Rektor

Orientering

Alle

Få av de som sykler bruker hjelm. Dette er
tema på møte 15.2 i SU. Forslag om å bruke
foreldremøter til dette, at
foreldrekontaktene tar det opp. Også
forslag om at en som har skadet seg kan
komme på besøk i alle klasser og fortelle sin
historie.
Alle kan sende innspill til Tone eller Ronny
til SU-møte.
16 - 2016/17 Diverse info
Skoleball onsdag 25.1
Elevrådslederen og rektor kommer til å gå
rundt i klassene på forhånd og orientere
hvilken konsekvens det vil få å bryte
skolereglementet, f. eks bruk av alkohol og
tobakk.
Brev om rot og dårlig hygiene på toaletter, i
garderober og i klasserom ble sendt ut til
alle foreldre 14.12.16. Det er fremdeles et
problem at toalettene grises til. Regning for
ekstra renhold på 16.000,- er betalt av
skolen. Elever kan belastes med 5000,dersom skolen finner ut hvem som har gjort
hærverk. Det er viktig at elever som ser noe
sier fra.
VUS-festival i uke 12.
På Hommelvik Ungdomsskole har de en
pågående sak der en episode med slåssing
er blitt filmet.
17- 2016/17 Eventuelt
Ingen saker fremmet.
Neste møte er avtalt
torsdag 9. mars kl 18-20 på
personalrommet.

