VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE

Referat FAU-møte
Dato:
26.11.19

Tid:
19.00-21.00

Sted:
Vikhammer ungdomsskole

Møtedeltakere:
Til stede:
Margrethe Lian
Heidi Larsen
Anna Schärer
Rita Berg-Moen
May Britt Melandsø Kjelsaas
Ingunn Hognes Rimul
Renate Sletvold Øien
Bjørn Falk-Larssen

Fravær:
X
X

X
X
X
X
X
X

Vararepresentanter:
Til stede:

Møtt for:

Åse Stemshaug (8. trinn)
Razet Oeva (9. trinn)
Kathrine Lille (10. trinn)

Sak #

Emne

Type sak

Oppfølging

7-2019/2020

Gjennomgang av møtereferat fra siste FAU-møte
29.10.2019.

Orientering

MKFUrepresentant
velges i neste
FAU-møte.

Referatet ble sendt ut til medlemmene etter møtet
på epost, og det kom ingen kommentarer til
referatet.
Kommentar i møtet:
Representant til MKFU er fortsatt ikke valgt. May
Britt stiller som vår representant i neste møte i MKFU
som er 28.11.2019.
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9-2019/2020

Årshjul for FAU ligger på skolens nettside, men det er
behov for å revidere/oppdatere dette:
- Klassekontaktmøte legges til februar, slik at
FAU-møte i januar kan brukes til planlegging
- For å rekruttere nye FAU-medlemmer for
neste års 8.-trinn, kan representant(er) for
nåværende FAU delta på overgangsmøtet for
7. trinn våren 2020.
- Hvis det skal arrangeres temakveld, kan det
være lurt å arrangere dette sammen med et
annet FAU, f.eks. ved Hommelvik
ungdomsskole. May Britt kan spørre
representant for FAU ved HUS når de møtes
på møte i MKFU 28. oktober

Alle

Stikkord til klassekontaktmøtet:
o Klassekasse
o Dugnader
o Sosiale aktiviteter – kveldsmat, overnatting,
annet?
o Facebookside for klassen/trinnet
o Oppmerksomhet til kontaktlærerne ved
avslutning av 10. trinn – oppfordring til av
avtale med hverandre
102019/2020

Møte i MKFU 28.11.2019 kl. 15.30, møterom 221 på
rådhuset.
May Britt deltar.

112019/2020

Ny skole
Orientering
- Workshop 19.11.2019
Prosjektet ble presentert av prosjektleder
Elena Peregudova og representanter for
entreprenør og arkitekt, hhv. Backe
Trondheim og Link Arkitektur. Målet var å få
inn flest mulig innspill i forhold til plassering
av funksjoner i bygget. Fra FAU deltok Renate
og Bjørn, og det er laget et eget referat fra
workshopen som er lagt ved dette referatet.
- Saken ble behandlet i utvalg for areal og
samfunnsplanlegging 21.11.2019. Saken ble
stoppet bl.a. for at det ønskes mer
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May Britt
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brukerinvolvering og involvering av
innbyggerne, f.eks. gjennom folkemøter.
Saken er sendt tilbake til rådmannen, og det
er bedt om at ulike prosjekter (ny skole, nytt
veikryss og miljøgate) sees i sammenheng.
122019/2020

Orientering om to møter som representanter for FAU Orientering
har deltatt på:
- «Delbart» 12.11.19
Om ulovlig bildedeling blant ungdom, i regi
av politiet/Kripos
- Dialogmøte om holdningskampanje 13.11.19
i regi av SLT-koordinatorer i Malvik
kommune, Trude Bekkavik og Terje Fossum
(SLT = Samordna Lokale rus- og
kriminalitetsforebyggende Tiltak)
Referater fra disse to møtene ligger som vedlegg til
dette referatet.

Neste møte: tirsdag 14.01.20 kl. 19
Hovedsak: Planlegge klassekontaktmøte som avholdes i februar.
Referent:
Bodil Furuhaug Westby
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Referat fra Infomøte 12.11.19 (Amfiet Vikhammer skole)
- «Delbart» med orientering fra Politiet.
Referent: Renate Sletvold Øien (FAU)
Til stede:
Foreldregruppa på VUS
Ledelse/lærere fra VUS
Politikontakt Malvik
Politi Værnesregionen
SLT-koordinator i Malvik kommune, Trude Bekkavik
Innledning:
Rektor presenterte politiet, og politiet presenterte kort hensikten med møtet.
- Vi skal lære hva som er riktig og viktig å gjøre om man blir utsatt for ufrivillig fildeling på nett.
- Opplyse foreldre om hvor vanlig det er å sende nakenbilder/nudes blant ungdom.
- Kjenne til lovverket rundt ufrivillig fildeling.
- Konsekvenser

Elevene har vært på tilsvarende infomøte på skolen.
Gjennomføring:
Alle ble bedt om å laste ned en app på telefonen hvor det ville komme spørsmål tilknyttet ulike
videoer vi skulle få se på PowerPoint’en. Videoene handlet om personer som delte nakenbilder av
seg selv med andre, via ulike media, og hvilke konsekvenser det kunne få for de. Spørsmålene vi fikk i
etterkant av hver video kom med ulike svaralternativer, og dreide seg om hvilke valg personen kunne
ta etter at bildene var delt (og eventuelt spredd). Svarene våre kom opp anonymt, i et søylediagram
på PowerPoint’en etter hvert spørsmål, slik at vi fikk en oversikt over de mest vanlige svarene.
Politiet orienterte underveis hva som var riktig svar og hvorfor. Og dro også inn lovverket der det var
relevant.
Orientering:
Det ble orientert om at det også foregår ulovlig og/eller uheldig bildedeling på vår skole, og også
blant enda yngre barn.
Oppfordring:
Politiet oppfordret foreldre om å ikke true med å ta fra ungdommene telefonen som straff om de
kommer til oss med spørsmål eller bekymringer i forhold til noe de har gjort eller blitt utsatt for på
nett. Det kan resultere i at de ikke vil fortelle oss hva som foregår og problemene kan eskalere.
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De minte oss også på at vi fortsatt må se opp for apper hvor man kan sende anonyme meldinger til
andre. Dette er fortsatt et utbredt problem blant ungdom, ikke kun i Malvik, men generelt. Og en
arena for nett-mobbing.
Eksempler:
Anonymous chat room (App)
Telonym (App og kan brukes via Snap chat)
Yolo (App og kan brukes via snapchat)
Sarahah (App lagt ned, nå nettside)
Honesty (App)
Bilder spres lett, og raskt på nett.
Vi må være med å skape gode holdninger til bilde-/fildeling på nett eller med private.
Vi må sette oss inn i lovverket og orientere våre ungdommer om det.
Vi må fortelle om konsekvensene det kan få om man deler eller sender slike bilder.
Avslutning
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Referat fra Dialogmøte 13.11.19 på Hommelvik ungdomsskole
- Holdningsskapende arbeid rettet mot ungdom.
Referent: Renate Sletvold Øien (FAU)
Til stede:
Politikontakter Malvik kommune
Rektor ved HUS og VUS
Ordfører Malvik kommune
Kommunalsjef barn og unge
Virksomhetsleder Barne- og familietjenesten
Ungdomsrådet
«Drive for life»
Representanter for FAU VUS
Representanter fra Elevrådet Malvik VGS
Styret for Vikhammer Ungdomshus
Kjørelærere fra Malvik Trafikkskole
Ansatte ved Sveberg og Vikhammer skole
Inspektør ved Lade skole
Innledning:
Trude Bekkavik og Terje Fossum, SLT-koordinatorer i Malvik kommune, presenterte seg selv og
snakket kort om prosjektet. De introduserte så representant fra Lade skole, hvor det finnes et
tilsvarende samarbeid mellom ulike aktører, og som det er hentet inspirasjon fra til dette prosjektet.
Han orienterte oss om hvordan prosjektet hadde fungert for dem. Kalte det et suksessprosjekt der
det har skjedd en synlig holdningsendring, og særlig språkbruk har vært i fokus.
Gjennomføring:
Gruppearbeid. På bordene vi satt ved var det lagt ut to tankekart-plansjer. Alle på hvert bord ble
oppfordret til å komme med tanker og ideer for aktiviteter og slagord vi kunne ha i/for Malvik.
Noen av forslagene:
- Felles aktiviteter for hele kommunen for å dyrke samhold istedenfor konkurranse.
- Foredrag av videregåendeelever om sosiale media til yngre elever og lærere, eventuelt også
foreldre.
- Quizkvelder på Trafikkskolen med ulike tema relatert til holdninger i trafikken.
- Slå hardt ned på språkbruk. Tenke over egen språkbruk
- Være flinkere til å inkludere alle.
- Være raus med komplimenter og smil.
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Oppsummering/Avslutning:
Trude Bekkavik skrev ned de fleste forslag på tavlene og samlet så inn plansjene vi hadde skrevet på.
Dette skal brukes i det videre arbeidet til prosjektgruppa.
Trude avsluttet med å oppfordre alle som ønsker å delta i prosjektgruppa og engasjere seg i det
videre arbeidet om å sende henne en mail. (trude.bekkavik@malvik.kommune.no)
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Referat fra Brukermøte/Workshop 19.11.19
- vedrørende plassering av ulike funksjoner på nye Vikhammer ungdomsskole og Kulturarena
Referent: Renate Sletvold Øien (FAU)
Til stede:
Prosjektleder for kommunale bygg Malvik kommune, Elena Peregudova
3 representanter fra Link Arkitektur. Gunnar Ness, Magnus Helle Husby og Andreas Smedås.
1 representant fra Entreprenør Backe. Ingvar Sletbakk.
Representanter flere virksomheter i Malvik kommune, bl.a.:
- Vikhammer Ungdomshus
- Kulturskolen
- Ledelse, lærere og miljøpersonale på VUS
- FAU VUS
Malvik Idrettslag
Korpset
Eiendomsservice (renhold/vaktmestere)
Ungdomsrådet

Innledning: av prosjektleder for kommunale bygg, Elena Peregudova
- Snakket kort om hensikten med møtet.
- Plassering av ulike funksjoner i den nye skolen.
- Presenterte Link Arkitektur og entreprenøren.

Presentasjon:
Backe Trondheim ved Ingvar Sletbakk presenterte prosjektet.
Tegninger av bygget vist på storskjerm.
Forklarte på hvilken måte de ønsket innspill.
Deres visjon: Bærekraftig.
Mye dagslys.
Inndeling i 11 samarbeidsgrupper:
Tegninger av bygget, og skjema for innspill ble delt ut i gruppene.
Ulike representanter var fordelt i grupper med ulike områder på skolen som tema.
For å nevne noen av områdene som ble diskutert:
Garderobe, klasserom, spesialrom, personalrom, wc, fellesarealer, amfi.
Gruppearbeid:
- Plassering av ulike funksjoner.
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-

Tegne inn forslag til endringer
Skrive ned innspill

Diskutere fordeler/ulemper
Argument for fordeler/ulemper

Gruppevis presentasjon av forslag/innspill.
Ulike problemstillinger til ulike arealer.
- Undervisningsrom for elever med spesielle behov adskilt/ikke adskilt
- Garderobeløsning/fellesareal, egne og små områder eller større fellesareal knyttet til
garderobe. Flerbruksrom.
- Ren sone/skitten sone ved innganger til skole.
- Lagerkapasitet
- Amfi – lydtett? Backstage-rom?
- Kommentarer og svar fra Link Arkitektur og Prosjektleder underveis.

Oppsummering
Link Arkitektur tar med seg alle innspill i det videre arbeidet.
Avslutning
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