Fåberg 13.juni 2019

MØTEREFERAT FRA SAMARBEIDSUTVALGET 13.juni 2019
Tilstede:
FAU- representanter: Ole Petter Østerbø, Caroline Myrdal
Elevrådsrepresentanter: Ida G Steinslien, Forfall Andreas M Amundsen, Ane Rånnerud
Ansatte: Stian Walker, Heidi Aarnes, forfall: Bodil Hammershaug,
Lillehammer kommune- Oppvekstutvalget Bjørn Rønning og rektor Hege Karlsen
1.

Godkjenning av innkalling
Enstemmig godkjent

2. Valg av møteleder og sekretær
Møteleder: Ole Petter Østerbø
Sekretær: Hege Karlsen

3. Elevers ønske om å bruke telefon på skolen.
Til møtet i mars hadde elevene har gjort et grundig arbeid med å forberede seg til møtet i SU.
De la frem negative og positive argumenter rundt bruk av telefon på skolen, samt aktuelle
regler de tenker er mulige. Foreldre og ansatte skulle ta med ønsket og innspillene fra
elevrådet og behandle det på sine møteplasser. Rektor skulle ta saken opp med skolesjef.
Deretter behandles saken på nytt i møte i samarbeidsutvalget før sommerferien.
Fre elevrådet:
Negativt:
• Mindre fysisk aktivitet i friminuttene.
• Ikke alle har med telefon
• Ikke greit med sosiale medier på skolen
• Semestad får ikke bruke telefon – hvorfor skal vi?
• Det kan bli mer mobbing via telefon
• Smpåtrinnet blir misunnelige på mellomtrinnet
Positivt:
• Fint for elever som ikke har noe å finne på ute i friminuttene
• Med gode regler bør det bli en fin aktivitet
• Alle på mellomtrinnet har Ipad- dermed blir det ikke utettferdig
• Konsekvenser ved regelbrudd
• Elevvakt
Regler:
• Faste dager fordelt på trinn
• Forbud mot å ta bilder uten tillatelse
• Fast plass på skoleplassen eller inne hvor telefonen kan benyttes
• Aldersstyrt
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Fra FAU:
Foreldrene gikk gjennom saken og hadde mye positivt å si om måten elevrådet har arbeidet med
saken på.
Ikke bruke sosiale medier på skolen er spesielt vanskelig å håndheve. Foreldrene er bekymret for at
det kan bli mer mobbing og mindre aktive elever. FAU var enstemmig enige om å ikke tillate
mobiltelefon på skolen
Fra ansatte:
Utfordringer med å overholde reglene.
Forskjell på regler hjemmefra angående ha med telefon og ikke
Utstyrspress- blir veldig synlig hva slags telefoner elevene har
Elevene blir mer lukket og alene- kanskje de trekker seg mer tilbake?
De ansatte ønsker at elevene skal være sosialt og fysisk aktive i friminuttene.
De ansatte ønsker at regel om mobiltelefon skal være slik som nå: Avslått og i sekken gjennom
skoledagen.
Rektor har snakket med skolesjefen som sier:
Det er opp til samarbeidsutvalget å bestemme hvordan skolens regeler skal være så lenge det ikke
bryter med de felles reglene som er i kommunen. Det er ikke tillatt på andre barneskoler og det er
også en diskusjon på ungdomsskoler. Det kan bli spennende å se hva folk i fremtiden tenker om disse
diskusjonene om forbud mot mobiltelefon på skolen.
Bjørn Rønning- fagutvelget for oppvekst
Når de andre barneskolene ikke har bruk av telefon på skolen så trenger ikke Jørstadmoen å være
først. Kanskje undomsskoler er mer aktuelt.
4. Hvordan kan FAU og elevråd trekkes bedre inn i arbeidet med

forebyggende tiltak for godt læringsmiljø?
(Se plan for godt skolemiljø på skolens hjemmeside). Målet er å komme med noen råd til
hvordan vi kan arbeide enda bedre sammen om dette neste skoleår.
Stor diskusjon i kommunestyret som følges opp av fagutvalget etter rapporten av internrevisjon av
kommunens arbeid med 9A.
Tiltak på kommunenivå:
Arrangement til høsten 2. og 3. september der mobbing er i fokus. Film for alle elever med
oppfølging og bearbeiding i klassene etterpå. Foreldrearrangement på kvelden med diskusjon og
foredrag.
Aktiviteter på skolene utover høsten og temaet skal løftes frem igjen våren 2020.
Viktig med langsiktig arbeid og at foreldrerepresentanter både FAU og foreldrekontakter samt
elevråd er godt orientert om rollene sine. Det er også viktig at ansatte på skolen er bevisst på å øke
involvering av foreldre og elever i arbeidet med godt skolemiljø. Tema skal opp på alle
foreldremøter.
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Elevene
• Bli bedre kjent med lærerne
• Akseptere at lærer styrer klassen også når det er uenighet.
• Være gode forbilder
• Turer er bra!
• Gjennomføre klasserådsmøter.mer systematisk.
• Utemiljøet- Litt trangt ute om vinteren. Mulighet for innetid.
o Biblioteket- lekser og lesing 6. og 7.
o Allrommet- høre på musikk og danse
o Klassrommet- se film og snakke
o Fint at det er forskjell på 6. og 7. for da har man litt å glede seg til hvert år.
Ansatte
Viktig å bli godt kjent med hverandre. Turdager, utflukter og ekskursjoner er fine muligheter.
«Fri flyt»- organisering der elevene får styre aktivitetsvalg mer selv gir også god muligheter for
ufomell prat og å treffe elever fra andre trinn.
God erfaring med foreldremøte med elever og foreldre sammen.

5. EVENTUELT
Kvalitetsmeldinga har vært behandlet i kommunestyret. Spesielt er politikerne opptatt av
engelskresultatene. De ligger under snitt på 5. trinn, men kommer seg på 8.trinn. Politikerne syns det
er rart at Lillehammerskolen ligger under snitt på resultatene i engelsk på barnetrinnet..
En del spørsmål rundt mobbing- særlig at 2,3% følger seg mobbet av voksne på skolen.
Generelt er politikerne godt fornøyd med resultatene.
Økonomi: Skolen går i overskudd så langt i år med litt mindre enn 1%. Ansatte for høsten er avklart.
Ref. Hege Karlsen, rektor
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