
Referat FAU møte 2. mars 2016 kl. 18-20. 

Tilstede: Farhat 6A, Katrine 2B ( Vara), Charlotte 6B ( Vara ), Espen 4B, Anne 2A, Imran 1C, Ingunn 

7B, Vegard 5B 

Frafall: Thomas, Ann Cathrin, Anja, Marit, Jenny og Jonas 

1. Intro 

- Referat bør sendes ut tidligere, og helst etter det har vært sendt ut på høring blant FAU. 

Det avgjøres at vi følger rutinene som står i vedtektene der dette er spesifisert. 

2. Info fra rektor og AKS: 

- Informasjon fra rektor om opplegg fra trivselsagentene kalt «Snakk med meg» Det har 

vært noen utfordringer på 5 trinn, der dette opplegget er igangsatt. Kort oppsummert 

skal det gjennomføres samtaler med hver enkelt elev med faste spørsmål om trivsel og 

mobbing. Dette skal få elevene til å sette ord på situasjonen i dag. Er det noen som blir 

mobbet, og er det noen av elevene vi kan spille på for å fremme et godt miljø? 

o Målsetningen er å kartlegge status, og se om det er konkrete ting vi kan ta tak i. 

o Hvis det gir positive resultater vil man vurdere å gjennomføre på flere klasser. 

- Dokumentet «Sånn gjør vi det her» legges ut på hjemmesidene. Her beskrives blant 

annet hvordan man skal håndtere mobbing og krenkende adferd. Her kan man gjøre en 

avsjekk på hvordan dette løses i praksis, og om det er ting man må justere, og melde 

dette tilbake til skolen. 

o En konkret sak vi har tatt opp er manglende tilbakemelding til partene i 

mobbesaker med tanke på når man vurderer en mobbesak som avsluttet slik at 

alle er enige om at så er tilfelle.  Dette er nå lagt inn i rutinene – se heftet. 

-  

2. Info fra leder og oppfølging fra forrige møte 

- Fremsnakking eller positive tilbakemeldinger fra foreldre om tiltak som har ordnet opp i 

mobbesaker på skolen. Dette er viktig for å bestyrke det som fungerer. Vi må fremsnakke 

dette blant foreldrene og formidle de gode historiene. 

o En konkret sak der et lærerbytte fungerte. Dette er 4C som ble opprettet forrige 

skoleår. 

o En annen der man løste konflikt mellom to elever der de fikk i oppgave å 

formulere noe positivt om hverandre hver dag. 

o Problemer på AKS med konflikter rundt fotball. Først ble dette løst med 

fotballnekt, men en av lederne løste dette ved å innføre trening hver fredag der 

alle fikk lære regler osv. 

o Flere situasjoner har løst seg ved at foreldre snakker sammen og finner løsninger 

sammen. 



- FAU ønsker å fokusere mer på hva foreldre kan gjøre for å forhindre mobbing. Vi bør se 

på forebyggende aktiviteter, i tillegg til informasjon om hvordan man kan løse 

mobbesaker mellom foreldrene. Foreldre vil også være skolens «vakt hund» 

o Et viktig forebyggende tiltak er å skape arenaer der foreldre kan bli bedre kjent. 

o I 2 klasse forsøker man nå med vennegrupper som et tiltak for å fremme dette.  

o I tillegg har man forsøkt med barnevakt på foreldremøtene for å fremme 

oppmøte. 

o Et annet tiltak som har fungert er å arrangere uformelle mammakvelder og 

pappakvelder der man kan bli kjent i en uformell setting. 

o Det er viktig å prøve å få med alle, spesielt å legge ned en ekstra innsats for å 

komme forbi språkutfordringer. 

o Hvordan skal vi få satt i system at det blir satt i gang aktiviteter på alle klasser? 

Dette er i dag veldig personavhengig, og det mangler tilgjengelig informasjon til 

foreldrekontaktene om hva man kan gjøre. De gode idéene som finnes må gjøres 

tilgjengelig slik at de blir satt ut i live. Vi kan ta dette med inn i foreldremøtene, 

der man også kan få flere idéene. For å få ut informasjon kan man også benytte 

facebook, og i tillegg har skolen mulighet til å sende felles sms til foreldre i 

klassen. 

 

3. Inndeling i FAU grupper                                                  

Det ble ikke delt inn i grupper grunnet ingen oppmøte på to av gruppene; arrangement- og 

faggruppa. Vi takk trafikkgruppa i plenum sammen med rektor. 

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

Oppfølging fra sist 

- Hvordan har det gått med trafikkaksjonene der elevene stod for gjennomføringen? Har det 
vært holdt mange, og tenker vi fortsette med dette på jevnlig basis? 

o Trafikkaksjonene som elevene har gjennomført har fått blandet tilbakemelding. En del 

foreldre kom med ubehagelige kommentarer, men de fleste var positive til elevene. 

Innspill fra skole om at vi bør få med politiet på aksjoner. Innspill fra Espen om at vi bør 

gjennomføre med elevene uansett og snakke med barna om at slike tilbakemeldinger vil 

komme. Aksjonene bør gjennomføres jevnlig for å få effekt, og foreldre bør også delta. 

o Trafikkgruppa setter opp en plan for å gjennomføre trafikkaksjoner minst en gang i 

måneden. 

- Parkeringsplassen bortenfor AKS har blitt stengt på kveldstid. Flere mente at dette skaper 
farlige situasjoner ved treninger og andre arrangement på kveldstid og spurte om dette er 
nødvendig. 

o Parkeringsplassen stenges på kveldstid på grunn av at det dumpes søppel på plassen, og 

at det har foregått en del råkjøring. Skolen prøver ut å stenge kun i helgene. 

- Er det mulig å få bedre belysning på den delen av skolen. 
o Skolen har også fått gjennomslag for utbedret belysning på området. 

- Vi må få opp gjerde foran skolen når bygge-gjerdene forsvinner 

o Skolen har fått gjennomslag for å få satt opp gjerde foran skolen. 

 

 



Arrangementkomiteen 

- Espen gjennomgikk hva som var avtalt rundt fordeling av penger mellom 5 og 6 klasse, se referat 

23 sept. 2015 

Andre grupper var for lite representert for å ta ny gjennomgang. 

 

4. Eventuelt: 

- Ventende saker til senere vurdering 

o Gapahuk 

o Kjøpe inn utstyr til klassene sponset av FAU. Eks. friminuttspakke med utstyr som kan 

benyttes av hele klassen. 

 

 

Referat Vegard 

 


