
Fillan skole FAU 
Referat fra FAU-møte 27/11-18 
Tilstede: Monika Berge, Anne Tellebon Ulvær, Margareth Halsen, Stig Håvard Ulvnes, Audun Liland, Heidi Kaasbøll, Lars Monsen, Nina 

Merete Brevik, Camilla Persson, Frode Hammerhaug-Selvåg, Anne Berit Gjeving Inderøy, Ann Leikvam, André Mikael Jobotn. 

1. Godkjenning av møtereferat. 

Godkjent. 

 

2. Orientering fra skolen om skole- og klassemiljø i lys av nyhetsaker og henvendelse fra foreldre. 

Assisterende rektor Jan Emil Græsli orienterte om klasse- og skolesituasjonen med henblikk på det 

som har skjedd i det siste, og som har ført til utrygghet for en del elever på ungdomstrinnet. Det ble 

informert om de episodene som har vært i media.  

Han presenterte kommunens Plan for et trygt, godt og inkluderende skolemiljø. Her beskrives hva 

skolen plikter å gjøre for å skape et godt og trygt miljø for alle elever. Denne planen er et viktig 

arbeidsredskap for skolens ansatte i det daglige. 

 

Det ble spurt om hvordan det er når elevene blir igjen i Fillan etter skoletid. Hvem er ansvarlig for 

elevene da?  

Tilbakemeldinger fra medlemmer av FAU om at saken oppleves som veldig opphausa gjennom media, 

og at skolen gjør en god jobb med å ivareta de elevene det gjelder. 

  

Hva med mobbesaker? Mange av disse skjer utenfor skoletid og på nett. Viktig at også foreldre også 

tar ansvar og melder fra når noe skjer. 

 

Jan Emil fortalte også at skolen skal ha mye fokus på adferd, språkbruk og respekt i tida framover. 

 

Hvordan blir de elevene som er redde ivaretatt?  

Skolen må jobbe med disse. Kontaktlærerne snakker jevnlig med disse elevene og ser på hvordan de 

har det fra dag til dag. Også her jobber skolen på individnivå.  

 

Det ble også nevnt saker fra andre klasser og trinn, og Jan Emil sa at skolen også har tatt tak i disse 

sakene. 

 

Audun foreslo at skolens ledelse kommer tilbake i februar med en orientering om hvordan 

arbeidet med skole- og klassemiljø går framover. 

Vedtatt. 

 

3. Orientering om gjeninnføring av Grønt flagg på Fillan skole 

Geir Mosand informerte. Dette kommer som en del av ny læreplan som starter i 2020. Da kommer en 

fagfornyelse, der Grønt flagg er en del av det hele. Fillan skole har vært en Grønt flagg-skole tidligere, 

men det har ligget brakk i en del år nå. I Grønt flagg har man ulike tema som det legges vekt på.  

Elevrådet på M-trinn kom med forespørsel til rektor i vår, der man mente at skolen må gjøre noe med 

alt avfallet vi har her på skolen. 

  

Det er nå opprettet et miljøråd ved skolen, der både lærere og elever er med. Medlemmer fra dette 

rådet har vært på nettverkssamling i Trondheim, og skolen har nå utført en miljøkartlegging blant alle 

elevene. Planen er at skolen skal greie å oppfylle Grønt flaggs sju kriterier og være i gang som Grønt 

flagg-skole fra skolestart 2019. Dette temaet vil gå fint inn i den nye læreplanens arbeid, og vil gi gode 

muligheter for tverrfaglig arbeid og dybdelæring. 

 



Elevenes engasjement skaper et godt grunnlag for dette arbeidet ved skolen vår. 

 

Det ble rettet en forespørsel om FAU ønsker å sitte i skolens miljøråd eller være mottaker 

av møtereferat og ha mulighet til å komme med innspill. 

FAU vil motta møtereferat og ha mulighet til å komme med innspill til miljørådet. 

 

4. Annet 

Klassekontoer. Det bør være felles praksis i alle klasser, og disse kassene bør ikke stå på 

privatpersoner. 6.klasse har en god praksis, og denne bør alle følge. Jørgen får info fra dem, så tar vi 

det videre. 

 

FAU-kontoen står nå på privatperson. Dette må ordnes med Hitra kommune. Det går ikke an å 

registrere denne kontoen i Brønnøysundregisteret. 

 

Mal for registrering av klasse-/foreldregruppe i Brønnøysundsristeret blir fremskaffet og 

fordelt ut til klassekontaktene. FAU vil vurdere å innføre krav om registrering. 

 

Audun følger opp FAU-kontoen mot kommunen 

 

Lek i friminuttene. Noen av de yngste opplever at de ikke får være med i leken og blir alltid valgt sist. 

Noen velger å være inne i friminuttene.  

 

Jan Emil fortalte at det jobbes med at Trivselsprogrammet skal brukes mer aktivt. Dette jobbes det 

med. Mange på mellomtrinnet savner småtrinnets lekeapparater – og særlig sandkassa. Det er snakket 

om å skaffe sandkasse på mellomtrinnet også. 

 

 Skolen følger opp saken og gir en tilbakemelding på utviklingen i neste møte. 

 

Kantina. Nå er det igjen en person som er ansvarlig hver dag. Mange elever synes det er bedre enn det 

har vært tidligere i høst. Jan Emil har snakket med flere klasser på U-trinn om dette, og flere er mer 

fornøyd nå. Det er utlyst stilling på kantinemedarbeider i 50%.  

 

Nyttårsball for 10. trinn. Kontaktlærerne i 10. har maler og opplegg for hvordan man skal planlegge 

dette ballet.  

 

Avtaler for klassetur for 10.trinn. Det skal forhandles frem en avtale med Idrefjell om faste klasseturer 

i 5 år fremover slik at det blir mer forutsigbarhet økonomisk for klassene som kommer de neste årene.  

 

 Audun og Margareth følger opp saken. 

 

 

Alle blir oppfordret til å minne foreldrene i sine klasser på å delta i Foreldreundersøkelsen. 

 

 

 

Ref. Nina Merete Brevik 

 

 


