Møte i Fillan skole FAU
13.04.2021

Til stede
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Stine Marita Karlsen
Thomas Gløstan
Audun Norbotten (ref)
Lars Monsen
Kristian Kvalvik
Helene Ottestad
Jørgen Olsen
Emil Elshaug
Karl Selvåg
Camilla Persson

Fra skolen: Hege Østmark og Jan Emil Græsli

Saksliste
1. Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen
Elevundersøkelsen
Rektor Hege orienterte om elevundersøkelsen. Det er grunn til å tro at annerledesåret også påvirker
hvordan elevene har besvart undersøkelsen. Resultatene er rangert fra 1 (dårligst) til 5 (best).
Fargekode er fra rødt (dårlig) til grønt (bra).
Skolen er bekymret over at for mange elever har lav motivasjon for skole og skolearbeid. Her kan vi
foreldre spille en viktig rolle i å bygge motivasjon og forståelse for viktigheten av skolen.

Undersøkelsen viser at flere elever er utrygge på skolen og opplever mobbing.
Elevene opplever god støtte fra lærerne, men skolen har en utfordring med arbeidsro. Dette jobber
skolen med.

Foreldreundersøkelsen

Foreldrene er gode både til å gi ris og ros.

Undersøkelsen viser at foreldrene gir god støtte til sine barn.

Skolen jobber med å avdekke og se og forstå mobbing mellom elever. Alle voksne blir skolert i
hvordan de skal jobbe med denne utfordringen.

Skolen jobber med å analysere resultatene fra begge undersøkelsene for å finne tiltak for forbedring i
hver enkelt klasse. I tillegg gjennomføres det en undersøkelse som heter «Spekter» som går dypere
inn i dynamikken mellom elevene.

2. Klassetur for 10. trinn
Camilla informerte om at det er usikkerhet i foreldregruppa om hvordan en eventuell klassetur kan
gjennomføres.
Foreldrene har vedtatt at de skal gjennomføre turen innenfor eget fylke. Elevene vil gjerne langt bort,
men situasjonen tilsier at det verken er mulig nå eller i juni.

Fjorårets 10.-trinn gjennomførte turen til Grefsnesvågen med rib-tur osv. Hitra-tur kan også være en
mulighet i år.
Foreldregruppa blir oppfordret til å ta kontakt med koronagruppa (korona@hitra.kommune.no enten
direkte eller via rektor) og deretter utforme et forslag til tur.

3. 17. mai
Det blir gjennomført en digital feiring der alle skoler er blitt bedt om å bidra med en video.
Emil blir spesielt utfordret til å bidra med noe. De har allerede planlagt å selge digitale kaker.
Foreldrene blir oppfordret av FAU til å stille opp også utenfor skoletiden hvis det blir nødvendig.

4. Utbygging Fillan skole / Mulighetsstudie Fillan skole
Utvalg for oppvekst har vedtatt at det skal gjennomføres en mulighetsstudie for Fillan skole og har i
den sammenheng satt som forutsetning at det fortsatt skal være en 1-10 skole.

5. Annet
Spørsmål fra Stine: Overgangen fra skolen til sentrum. Skal det gjøres en evaluering av utbedringene?

Opplevelsen fra skolen er at det er blitt mye bedre enn før. Gjenstår det noen arbeider (etterspørres
- lys)? Det foreslås av utbygger (Eiendom og drift) gjennomfører en evaluering av utbedringen (etter
at alle arbeider er utført).
Audun og Hege følger opp saken.

