
Møte FAU møte 09 januar kl. 18.00 
 

Klasser representert: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 9b 

Hege Østmark (rektor), Arild Sollie (politiet), MOT, Mona Tørgersen (skole 
helsetjenesten), Ole Christian Jensen (Fillan skole) 

Meldt forfall: ingen 

Saksliste 

1. Stor foreldremøte 

Arild Sollie: forteller litt om meldinger de har fått, senest i helga (6-8/januar), rus, 
ungdomsskolejenter som er sammen med eldre gutter, facebook, bilder som blir 
tatt. Hva skal foreldre se etter… 

Narkotika: det er ikke verre enn før men politiet er overrasket over debutalder. 

 

MOT: styrke ungdommene sånn at de klarer å stå imot. De kjører programmet de 
har gjennom MOT. Nå er det kommet dit hen at foreldre burde ta upopulære 
avgjørelser. Hvis foreldre ikke er i stand til å sette grenser kommer vi ikke lenger. 

Møtet er rettet mot ungdomsskoleelever, opp til 10. Men best å få med hele skolen. 

Både Arild Sollie og MOT kommer til å planlegge/forberede møtet. 

Skolen kunne ha en undersøkelse på mellomtrinnet med f.eks. hvor mange får lov å 
spille dataspill med 18 års grense. 

Hva ønsker vi å oppnå: foreldre burde våkne opp og viktig at det blir vedlikeholdt i 
fremtiden. 

 

Hege Østmark: nettvett, deling av bilder, utestenging fra grupper.  

Det burde sjekkes følgende: tilgjengelighet Hitrahallen, økonomi (om Hitra 
kommune kan ta utgiften) 

Dato: forslag fra Ole Christian uke 7 SL-uke (fra 13. februar) kl. 19-21 

Ut i avisa i forkant for å få flest mulig som møter.  

 

 



Praktisk gjennomføring: 

• Dato: Tirsdag 14. februar, da kan det tas videre utover SL-uka på skolen.  
• 10. klasse tar seg av kaffe og kaker. Også rigging.  
• Søknad til kommunen: Monica Holmen tar seg av søknad 
• Spørre Ingolf og Christer om de kan ha et musikkinnslag 
• Bord med 10 personer ved hvert bord 
• Monica og Hege ordne med invitasjoner 
• Hege snakker med Christer 
• Martijn og Hege ordne med bestille/søke Hitrahallen. Martijn sender e-post til 

Omar Pleym 
• Monica snakker med Arild om hvor mye tid han trenger til forberedelser 

Vi møter 30. januar kl. 18: gjennomgang stor foreldremøte 

 

2. Skoleturer 

Utfordring til FAU til å legge føringer ang. tur 10. klasse. Saken blir flyttet til FAU 
møte 27. februar som egen sak som drøftes da. 

 

3. Organisering av skoleuke i småtrinnet 

Fillan skole ønsker å gå over til 5-dagers uke med kortere dager. Elevene får bedre 
utbytte av kortere skoledager i 5 dager. 

Flere kombinasjoner er mulig med noen dager med 6 timer og noen dager 4 timer. 

Kan det være en mulighet for en spørreundersøkelse i småtrinnet for å kartlegge 
argumenter mot/før? 

Saken blir tatt opp på ekstra møte 30. januar 

 

 

Møtet avsluttet kl. 20.00 

 

 

 

 


