Referat FAU 151020
Til stede: Erlend rektor, Torunn 8A, Olav 8B, Stine 8C, Arild 8E, Runar 9A, Geir Arne 9B, Laila 9D,
Kristin 9D, Eli 10C, Eli 9C, Sisel 10D, Elin 10D
Referent: Erlend Moen

Saker

1. Presentasjon av deltakerne i møtet

2. Arbeidet i FAU.
Vi diskuterte hvilke forventninger vi har til arbeidet og hvordan vi kan få FAU til å bli en viktig
samarbeidsarena. Her er det som kom frem:
- Inntjening av penger en aktuell sak tidligere – for å kunne bidra
- Jobb for et positivt skolemiljø generelt
- Trenger ikke være så stort for at det blir til det bedre, gjerne litt små ting
- Kjent med skolen på en litt annen måte på
- Innblikk i hva skolen og andre foreldre tenker
- Få del i kunnskapen som de som har eldre barn har
- Drøfte uformelle saker
- Kjekt å se hva ungdomsskolen er
- Stimulere at skole-heimsamarbeidet er bra – at foresatte tar ansvar og bidrar
- Holde skolen ansvarlig for det vi gjør
- Plass der vi kan fremme godt samarbeid skole og heim
- Fremme et godt miljø
- Bli kjent med det som er utfordringene og trendene i ungdomsmiljøet nå
- Best mulig oppvekstvilkår for ungene våre
- Bra å få litt info om hva som rører seg på SUS
- Bringe videre saker
- Tydelig og engasjert FAU
- Samfunnstrender og episoder
- It takes a village to raise a child
- Bidra til et bra faglig og sosialt miljø – og bidra til å løse problemer
- Informasjonsflyt til foreldrekollegiet er alfa og mega
- Innblikk i hvordan vi implementerer fagfornyelsen
- Informasjon, at foreldre snakker sammen har betydning for ungene
- Leksebevissthet og karakterdempet og slike saker
Leder, nestleder og sekretær i FAU bruker dette til å planlegge videre arbeid i FAU sammen med
skolen

3.

«UKE 2».
Livsmestringsuka som vi tidligere har arrangert i uke 2 vil nå bli arrangert i uke 48. Vi drøfttet
tema og innhold i uka. Det er ønske om å legge vekt på det litt positive/det å være seg selv.
Forslag fra skolen om å ha fokus på søvn/mat/fysisk helse/humor som fundament for en god

psykisk helse.
Her er det som kom frem
-

Gjør fokuset positivt
Viktig at vi lytter til elevrådet
Tematikk for foreldre – noe vi kan få som kan hjelpe oss – stiller mange krav til elevene –
hva kan vi gjøre for å snu dette? Få frem det positive i stedet for det negative
Hva er det normale? Normalt også å ha det litt vanskelig i blant
Kristopher Hagen – fra Trøndsk – en venn på nett – lære å akseptere og forstå det med
vennskap på internettet
Det gode liv – får det du fokuserer på
Balanse – snakke om de gode VANENE
Ikkemoraliserende
Avslappingsøvelser – fin lærdom
Være ærlige om livet og det vi har erfaring med
Gå foran som gode eksempler – tips til de voksne
Utfordre foreldrene deres – hva forventer dere av dem
Humor – veldig viktig – mange som har skuldrene så høyt hevet – masse som er kleint
Mot til å tørre å si meninger – høyde for ting
Viktig at det ikke blir negativt i det positive

Rektor tar med tilbakemeldingene tilbake til elevrådet og lærerne

4. Diverse informasjon fra rektor
a. Nøkkeltall fra GSI
i. Høy andel spesialpedagogikk – nesten 20% i år. Betyr at vi må gjøre noe,
vanskelig å gi alle de individuelle rettene – noe feil når så mange trenger noe
spesielt – må se på det vi gjør innenfor det normale.
ii. 364 elever, ca 50 ansatte. Innenfor «lærernormen» – som betyr at det er ca 21
elever per lærer når spesialpedagogikk er tatt ut.

b. Ansatte
i. Har tre lærere i videreutdanning, en i matematikk, en i lærerspesialist i norsk og
en som tar master i psykisk helse.
ii. Noe mer fravær enn vanlig på grunn av Korona

c. Fagfornyelse – godt i gang, jobber i personalet med de nye læreplanene. Mer dybdelæring
og mer tverrfaglig opplæring. Overordnede tema; Bærekraft, Folkehelse og livsmestring
og demokrati og medborgerskap. Litt færre kompetansemål, slik at lærerne får litt mer
frihet til å utvikle opplæringa i faget med tanke på dybdelæring. Ny Overordnet del som
erstatter «generell del» - som sier noe om verdiene i opplæringa. Vi er litt etter skjema på
grunn av avslutningen av fjoråret
d. Skolebygg – ettårsbefaring i høstferien. Veldig fornøyd – fortsatt mange muligheter vi
ikke tar helt i bruk
e. Smittevern – går bra. Mange som er i karantene i perioder, flinke foreldre og elever.
Utfordrende med enmetersregelen, men fornøyd med tiltakene som skiller trinnene fra
hverandre. Hjemmeområde fungerer bra som «kohort», men utfordrende i friminutt.
Heldige med skolebygget.

f.

Jobber med språkbruk – særlig en litt uheldig kultur som har fått utvikle seg på åttende
trinn. Informasjon i klassene og årvåkne voksne som kartlegger for tida. Usikkert enda
om det blir mer omfattende tiltak som er nødvendig.

5. Valg.
a. Ikke noen som stilte til valg på leder og nestleder
b. Styremedlem Elin Snøfugl, Eskil 10D fra Buvika
c. Representanter til SU

6. Eventuelt
Ingen saker meldt inn på forhånd
SAK: Oppfordrer vi elevene å lære å si meninga selv om den er kontroversiell?
Diskusjon om temaet der man ble enige om at respekt for alle synspunkter er viktig, men at det
av og til kan være vanskelig. Behov for bevissthet.

Til neste møte er det ønske om en bredere diskusjon om leksebevisst skole. I forkant hører FAUrepresentantene om det er foresatte i klassene som har synspunkt på saken.

Referatet blir sendt FAU-medlemmene og siden lagt ut på skolens hjemmeside

