
Referat fra FAU møte 3. februar 2016 kl. 18-20. 

Tilstede: Jonas, Malik (ny), Marie Smith , Marit, Ann- 

Kathrin Thomas, Imran, Vegard, Anja, Silje, Anne, 

Ingunn, Barda, Jenny, Espen.  

 

1. Info fra rektor og AKS –0 minutter: 

Rektor og leder AKS meldt avbud. 

2. Saker til felles drøfting - 30 
 

a. mobbing 
Hva er rutinene ved mobbing? Marie Smith etterlyste rutiner ved varsling 
om mobbing.  
Silje mente skolen er trege til å iverksette tiltak ved mobbesaker 
(innrømmer ikke at mobbing eksisterer). Det finnes et ”mobbemanifest.”  
Utfordringer å fange opp mobbing og uhensiktsmessige episoder på AKS. En 
opplever at maten til barnet stjeles (annenhver dag), jakker blir borte. 
Opplever at AKS sier de tar tak i det, uten at foreldre opplever at det skjer 
noe. Spørsmål om AKS-ansatte klarer å sette grenser ifht barna. Rektor 
fortalte ved forrige FAU møte at de antar at det er en underrapportering ifht 
mobbing. Ingunn mener at skolen må følge opp saker som foreldre melder 
til skolen.  
Flere FAU medlemmer fortalte om ulike episoder med mobbing.  
Marie: gi tilbakemelding til skolen på at mobbemanifestet ikke benyttes 
systematisk, men at det i stor grad er avhengig av hver enkelt lærer.  
Imran: hvordan kartlegges mobbing, er det ut fra lærerrapporterte saker? 
Vegard: oppfølging i etterkant må bli systematisk og lik (praksis). 
Anne: Vanskelig for barn å skille krenkelse fra mobbing.  
Marit: elevmeglere fra 7.klasse gå i ”lære” på Bjørnholt?  
Mobbing større tema på foreldremøtene? Jobbe med språkbruk (trusler), 
fast tema på foreldremøtene. Vårt ansvar å gjennomføre dette.  
Marie: tidligere et prosjekt her på skolen der noen elever fra 7.klasse fikk en 
slags megler rolle.  
Barda: tidligere benyttet Olweus. Det eksisterte mobbing da også. Viktig at 
foreldrene møtes i mobbesaker for åpen diskusjon om situasjonen.  
Få til et godt miljø mellom foreldrene gjennom aktiviteter og snakke om 
kommunikasjon mellom foreldre på foreldremøtene.  
Thomas: Skolen har ikke et eksisterende mobbeprogram, men benytter seg 
av ideer fra tidligere mobbeprogram (Olweus).  
 

b. Lekser 



utsatt 
 

c. Vurderingsskjema (les igjennom notat som vedlegg) 
utsatt 

 

3. Inndeling i FAU grupper – 60 min 

Kickstart på gruppearbeid 2016: 

Faggruppa:  Jenny , Espen, Ann Katrin, Marie, Marit    

 Fotballbanen nevnt ifbm mobbing/stygg språkbruk. Ta kontakt med hovedstyret BIF 

for å bevisstgjøre trenere/voksenpersoner ifht hvordan reagere på negativ språkbruk. 

Anja (forsøpling). LA hver klasse få sin egen fotball- ikke lov til å ha med egen ball. For 

å ikke utestenge noen, inkludere alle. Kjøpe gamle mål fra BIF til skolen? FAU sponse 

dette? Bruke klassekasse til dette. 

 Forsterket inspeksjon i risikoområder og etter behov i stedet for ved kun oppstart av 

skoleåret.  

Trafikkgruppa: Vegard (leder), Vegard 5B, Rana 1C, Anne 2A, Ingunn 5A, Anja 3A, Silje 4C  

 Gjerde utenfor skole når byggegjerder forsvinner. Sette opp gjerde selv. Kan FAU 

sponse, Orring sponse, Byggfag på Bjørnholt gjøre dette? 

 Traffikkasksjoner: elevene har gjennomført dette en gang dette skoleåret. Bedre 

informasjon om droppsoner, merke på asfalt. Følge opp at elevene gjør dette på 

jevnlig basis.  (Ingunn) 

 Hvorfor er skolens parkeringsplass sperret på kveldstid? Få lys på parkeringsplassen 

(Vegard) 

 Bussruter fra april. Sjekke med kommunen om skilting, innsnevring av vei (Malik) 

 Refleksaksjon: en positiv sak rundt dette. Konkurranse. Har trygg traffikk noe 

materiale på dette? Kan skolen arrangere noe rundt dette (Anja). Kontakte Nina fra 

frivillighetssentralen. 

 

Arrangement/sosial gruppa:   Saad 1A, Thomas 7A, Jonas 7B, Farhat 6A, Bardha 3B    

 Patrick Glavin Grensesetting? Sett opp mot mobbing? Positiv involvering. Legge tid. 

PMTO/Webster Stratton. Første uka i september?  Thomas kan undersøke både personer og 

undersøke pris. 

Sted: gymsalen seterbråten skole. Hvor mange er det plass til? Ca 520 personer totalt?  Espen   

positiv til at FAU støtter dette, men ikke vedtak på dette nå. FUG gratis foredrag.  

Samarbeid med frivillighetssentralen og Bjørndal skole/Klemetrud skole?  Leie lokale?  

 Sommeravslutning? Vi kan ta dette. 



 Høstfest/matfest i aug/sept 

 Diktere mail til klassekontaktene om at de må arrangere sosiale arrangementer, gjerne med 

foreldre og barn sammen (Quiz). Jonas tar ansvar for dette. 

  

 

                                        

 

Oppsummering fra gruppene med innspill fra andre. – 30 min 

4. eventuelt: 

17.mai (Ingunn): 5.klasseforeldre skeptisk til at de skal delta med vakter, men ikke få penger.  

 

 

Ventende saker til senere vurdering 

Gapahuk: den venter fortsatt. 

 

Thomas Haugerud 

Referent 


