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1. Godkjenning av møtereferat. 

Godkjent. 

 

2. Statusoppdatering klasse- og skolemiljø. 

Rektor Hege Østmark informerte om status for småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Det er 

fokus på å bruke LP-modellen til å håndtere de utfordringer som oppstår. Forholdsvis rolig i det store 

og hele. Utover dette er følgende andre tiltak er gjennomført: 

 

U-trinn:  

 En elev får tettere oppfølging av en voksenperson utenfor klasserommet. 

 Hvert trinns inneområder er avskjermet fra andre trinn. Det vil si at eksempelvis skal det i 8. 

trinns inneområde kun være elever fra 8. trinn. Ønsker elever på tvers av trinn å møtes kan 

dette skje både ute og i andre fellesområder slik som kantina. Skolen mener tiltaket har god 

effekt på elevens opplevde trygghet i friminuttene. 

 

S-trinn: 

 Fokus på å få til flere aktiviteter på tvers av trinnene for å bygge trygghet og samhold. 

Oppsummert ble det sagt at det fra skolens side oppleves at det er et økende antall elever som har 

utfordrende atferd på skolen. Det er gjennom Ungdata-undersøkelsen kommet frem noen få saker 

med alkohol-/snus-/rusbruk. Skolen har fått tilbud om å delta i Korus-opplegget «Utsett». I slike saker 

vil det også være vesentlig å aktivisere og engasjere foreldregruppen. 

Tatt til orientering. 

 

3. Mobilforbudet 

Rektor informerte om status og regelverk. Det ble uttalt at det er noe ulik praksis mellom trinnene og 

at det kunne være utfordrende å få samlet inn alle mobiltelefonene. Skolen har spesiell fokus på at 

mobil ikke er tillatt i garderobene i forbindelse med gym og svømming. 

 

Mobilforbudet må forankres i ordensreglementet. 

 

FAU ber om å få en evaluering av mobilforbudet til høsten. 

 

4. Kantina 

Rektor informerte om status. Driftes nå igjen av skole med en fast ansatt. Fungerer bra og får gode 

tilbakemeldinger. 

 

 Tatt til orientering. 

 

5. Foreldreundersøkelsen/Elevundersøkelsen 

Foreldreundersøkelsen: 43 % oppslutning på foreldreundersøkelsen. Liten oppslutning, men generelt 

gode resultater. 

 



Elevundersøkelsen: Scorer bra på «Støtte fra lærerne» og «Felles regler», mens det er lavere 

score på «Arbeidsro» og «Praktisk opplæring». Lik trend med resten av 

landet. 

 

6. Skolegudstjeneste 

Krav om aktiv påmelding ble endret av departementet i oktober/november. Dette ble fulgt opp, men i 

andre oppfordring om å melde ifra ble det ikke presisert at det var ønsket tilbakemelding samme 

hvilket opplegg eleven ville følge. 

 

Et flertall i FAU mente at det for fremtiden ville være greit å kun ha aktiv påmelding på alternativt 

opplegg. 

 

7. Annet 

Klassetur 10. trinn. Det ble orientert om status og gjennomført en arbeidsøkt etter møtet. Tur 

sannsynligvis i uke 24. 

 

Elevvurderinger på VISMA. På spørsmål fra medlemmer i FAU ble det orientert om hvilke 

forventninger en kan ha til skriftlige vurderinger på VISMA. Rektor informerte om at det ikke er krav 

om skriftlig vurdering – vurderingen/fremovermeldingen kan gis muntlig. 

 

Flere medlemmer i FAU problematiserte da at en som forelder hadde lite eller intet utgangspunkt til å 

drøfte med sine barn og foran møter med kontaktlærer. Det ble også presisert at det oppleves svært 

ulik praksis fra klassetrinn til klassetrinn. 

 

Møtet 12. februar utgår. 

 

 

Ref. Audun Norbotten Liland 

 

 


