
Referat FAU - møte 5. november 2018 

 

Sak 1 – Juleball 

Det er obligatorisk oppmøte for elevene på juleball og det skal avspaseres. Det samme gjelder 

lærerne, men det har ikke blitt fulgt.  

Gratisprinsippet gjelder for juleballet. Skolen har kommet med info om dette seint og det er synd at 

dette ikke er fokus før nå. Hva skal vi gjøre? Obligatorisk oppmøte inkluderer skyss.  

 

Det er utfordrende å få til dette på en god måte. Reidun informerer om at skolen kan stelle til et 

juleball, involvere mat og helse. Solveig/kantina kan bidra. Det er ønske om hjelp fra Fau til å stille 

opp å være ansvarlig foreldre, holder med at man er 3-4 stk. Event om noen kan bidra med kake, alle 

tar ned godteri som man kan ha på fellesbord.  

Utfordringene ligger i skyss. Men det kan løses ved å spørre om hvem som trenger skyss og hvem 

som skal bidra med å kjøre.  

Juleballet skal være en hyggelig kveld for elever og lærere. Det er stort ønske fra skolen om å 

gjennomføre skoleball.  

 

Viktig å lage en plan som fungerer for 2018 og for de kommende år.  

10. klasse arrangerer juleballet, men at foreldre fra 8. og 9. klasse også hjelper til. De som vil, kan ta 

med brus og godteri til felles-bord.  Ingen inngangspenger.  

 

Info fra rektor 

Rektor tok opp de innspillene FAU har kommet med som ikke har blitt tatt til følge. Det er flere ting 

som Fau har tatt opp, Fau er et høringsorgan, men det er skolen/ledelsen som har mandat til å ta 

avgjørelser. Viktig for rektor å være tydelig på at foreldrene/Fau blir hørt. Det er behov for 

orientering om hva det går ut på, hva sitt mandat FAU har. Info om å sitte i FAU bør informeres i 

klassene av kontaktlærer om hva det innebærer.  

 

Resultat/tilstandsrapport 

Vi ligger javnt under gjennomsnittet. Ønsker vi å ha det sånn eller bør vi jobbe med å bedre 

resultatene? 

Det bør tenkes ut tiltak i ungdomsskolen. På småskolen og mellomtrinne går det greit. Men det er 

viktig å forberede elevene på overgangen fra 7. til 8. klasse.  

I engelsk og norsk (for 10. klasse) er det ikke oppdatert informasjon på Fronter. Det oppleves at i de 

situasjoner hvor foreldre følger opp, så løser ting seg. For foreldre til elever som ikke har anledning 

til å jobbe for tilpasning, så skjer det nødvendigvis ikke noe. Det skal ikke være forskjell på elever om 

foreldre har ressurser til å hjelpe elevene eller ikke.  

 

Det er ønske om at skolen skal bli bedre, spesielt på ungdomsskolen-nivå, men også mellomtrinnet.  

Fau ønsker at saken skal klages inn til SU. Det bør gis en skriftlig tilbakemelding tilbake til FAU på 

hvilke tiltak som skal gjøres.  

 

 



OD-dagen 

OD-dagen og Mali-dagen er to ulike tiltak. Det skal ikke være samme dato. Skolen/elevrådet velger 

hvilke prosjekt de skal være med på? Det må være klare retningslinjer på hvem som bestemmer 

hvilke prosjekt som skal støttes. OD-dagen drøftes i SMU. 

 

 

Belønningssystem på mellomtrinnet og ungdomsskolen 

Stimulere belønning for god atferd ble diskutert i FAU. Det har vært spm fra en foreldre om 

eventuelle tiltak kan vurderes i FAU. Det er vanskelig for FAU å sette seg inn i enkelte situasjoner 

som oppstår og at vi må ha tiltro til at skolen/lærer har et system for det.  

 

Hooverboard  

Elevrådet ønsker at det skal være tillat å bruke hooverboard på skolen, i friminuttet på tilviste 

plasser. FAU synes det er vanskelig å uttale seg og at det må vurderes nøye om dette skal tas i bruk 

og hvilke retningslinjer. Samt at press/etiske forhold bør vurderes. Dette må skolen bestemme.  

 

Eventuelt 

God tilbakemelding fra foreldre på at det fungerer i ball-bingen  

 

 

 

 


