FAU-møte 23.1.2019 – Referat
Dato/tid:

23.1.2019/19.30-20.30

Sted:

Vikhammer Ungdomsskole

Navn

Verv

E-post

Telefon

Razet Oeva

Leder

raziet@icloud.com

977 86 461

Lasse Johansen

Nestleder

lasse.johnsen@bravida.no

952 94 665

Siri Aftret Svendsen

Sekretær/Vara MKFU Siri.svendsen@nina.no

913 42 860

Linda Tranung

MKFU

ltranung@hotmail.com

932 85 388

Rita Berg-Moen

Medlem

rita.bergm@ntebb.no

922 82 959

May-Britt Kjelsaas

Vara SU

May.britt.kjelsaas@helse-midt.no

926 19 584

Renate S. Øien

Medlem

renateslettvold@gmail.com

464 72 052

Airida Pettersen

Medlem

airidape@gmail.com

Bodil Furuhaug Westby Rektor

Bodil-Furuhaug.Westby@malvik.kommune.no

911 99 242

Rektor, Airida Pettersen og Renate S. Øien var ikke til stede
Sak #

Emne

10 - 2018/19 Foreldreundersøkelsen
Resultatene fra foreldreundersøkelsen var
sendt ut til FAU i forkant av møtet.
Undersøkelsen er ganske generell, og noen
av spørsmålene kan tolkes på flere måter.
Flere av spørsmålene er vanskelig å svare
på hvis man ikke har hatt kontrete saker
man kan refererer til når man kan svare. I
tillegg gjennomføres undersøkelsen relativt
tidlig i skoleåret, slik at det som har 8.
klasse-elever føler at de har for lite
grunnlag og erfaring med skolen til å kunne
svare på alle spørsmålene.
Resultatene fra undersøkelsen er stort sett
positive.
FAU gikk gjennom og diskuterte alle
punktene.

Type sak

Ansvarlig

Diskusjon

Alle

Kommentar

Som et viktig bevaringspunkt vil FAU
fremheve punktene under overskriften
trivsel. «Barnet mitt trives på skolen» og
«Barnet mitt har medelever å være
sammen med i friminuttene». Dette er
viktige punkter for at barnet skal ha en god
hverdag på skolen.
Som forbedringspunkt ønsker FAU å sette
fokus på punktet om mobbing - «Skolen
håndterer mobbing av elever på en god
måte». Både hvordan man skal unngå
mobbing og hvordan man skal håndtere
mobbesaker er viktig.
I tillegg vil FAU nevne skolehelsetjenesten,
som vi anser bare vil bli en viktigere og
viktigere ressurs og støttetjeneste i
ungdommenes (skole)hverdag. Viktig at
dette tilbudet er tilstrekkelig og godt nok.
Neste møte: Onsdag 27. februar 2019 kl
1930

Beslutning

Alle

