
FAU-møte 22.10.18 

Til stede: Bernt Isaksen, Svein Arne Utsi, Rune Gamst, Mindaugas Arlauskas, Anna Kari Sandvik, 

Anette Fredriksen, Nina Rydningen, Peter Langgård, Lotte Hermansen, Maria Skogheim, Ann Sigrid 

Strand, Espen Lyngdal, Tommy Osvaldsen, Tone Iversen og Astrid Jørgensen 

 

Sak 1 Rektor og tidligere FAU-leder orienterer om FAU og tidligere saker som er jobbet med. 

Sak 2 FAU ser på retningslinjer og gjør eventuelle endringer. 

Sak 3 Konstituering av FAU.  

 Leder: Bernt Isaksen   Nestleder: Anna Kari Sandvik 

 Sekretær: Astrid Jørgensen  Kasserer: Peter Langgård 

Sak 4 Valg til SUSMU. Dette er et organ satt sammen av to utvalg; SU (samarbeidsutvalget) og SMU 

(skolemiljøutvalget). Dette organet kan komme med uttalelser om alle saker som gjelder skolen. Les 

mer om foreldrerepresentanter i skolen her. 

Representanter fra FAU er Bernt Isaksen (vara: Svein Arne Utsi) og  

Lotte Hermansen (vara: Maria Skogheim). 

Sak 5 FAU møteplan 

 Mandager forholdsvis 3.desember, 28.januar, 18.mars og 27.mai. Det kan bli flere møter. 

Sak 6 Ungdataundersøkelsen 2018. Her kan man se nærmere på undersøkelsen.  

Dette er en omfattende undersøkelse hvor 77 ungdommer i Lyngen (ungdomsskolen i 2017/18) har 

svart på spørsmål om f.eks lokalsamfunnet, fritidsaktiviteter, lykke, trivsel, rusmidler, skulking, 

nasking, mobbing m.m. Lyngens ungdommer ligger over landsgjennomsnittet på enkelte temaer og 

under på andre. Rektor uttrykker bekymring for utviklingen spesielt knyttet til rusmidler, røyking, 

nasking og ensomhet. Det er positivt at andelen ungdommer i Lyngen tror de kommer til å få et 

lykkelig liv enn landsgjennomsnittet. Det samme gjelder om å være fornøyd med lokalmiljøet. 

Ønske fra FAU å arrangere noe hvor elever og foreldre kan samtale om det som kom fram i 

undersøkelsen.  

Sak 7 Inkluderende barnehage og skolemiljø 

Rektor informerer om satsingen som gjøres i Lyngen kommune. Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til 

kommuner med barnehager og skoler som ønsker å jobbe med læringsmiljø og mobbing, og som 

ønsker direkte støtte og veiledning fra veiledere som kommer ut til kommunen. Det handler om 

kompetanseheving, håndtering av mobbesaker, skape bedre relasjoner, elevmedvirkning, 

foreldresamarbeid m.m. 

Framsnakk av skolen, medelever og lærere vil være noe foreldrene kan gjøre for å hjelpe. 

Her ble det snakk om bursdager og gaver. Dette tas opp på et senere møte. 

 

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/hjem-skole-samarbeid/foreldrerepresentanter/
http://www.ungdata.no/Kart?kommune=Lyngen


Sak 8 Meldeplikt til barnevernet 

Skolen har plikt å melde bekymring. Rektor melder fra. Foreldrene blir orientert om 

bekymringsmelding, unntatt når det er mistanke om at det kan foreligge noe kriminelt. Skolen har 

opplysningsplikt og er pliktig å gi opplysninger til barnevernet. 

Sak 9 Opplæringsloven §9a 

Denne paragrafen handler om retten til å ha det trygt og godt på skolen. Skolen har handlingsplikt/ 

aktivitetsplikt. I løpet av en uke skal skolen ha gjort undersøkelser og satt i gnag tiltak. Det handler 

ikke bare om mobbing, men om å ha det bra.  

Skolen skal: følge med og varsle, gripe inn, undersøke og sette i gang tiltak. Det er elevens subjektive 

opplevelse som ligger til grunn. 

Alle elever har rett til å bli hørt. Det kan være tiltak som blir satt i gang rundt enkeltelever, grupper, 

klasser og trinn. 

Hvis foreldrene mener at skolen ikke følger sin plikt kan man melde saken inn til fylkesmannen. 

Sak 10 Eventuelt 

- 17.mai-arrangement 

FAU har en del utstyr som 8.klasse låner til feiringen. En %-andel av overskuddet går til FAU. 

- Foreldredugnad for å skape et bedre utemiljø 

FAU ønsker å høre med elevene hva de ønsker seg i skolegården før det settes i gang noe. 

- Lese- og skrivevansker og kompetanse 

Det stilles spørsmål om lærere har kompetanse på hjelpemidler i forbindelse med lese- og 

skrivevansker. Rektor svarer at lærerne holder seg oppdatert og at det også tilbys kurs dersom 

det trengs. Det er utfordrende å finne kompetanse til alle behov. Dette skoleåret er det syv 

lærere som tar videreutdanning for å heve kompetansen på skolen. 

- Logoped 

Kommunen har ikke skaffet denne kompetansen, da det ikke har vært søkere på stillingen som 

har vært lyst ut. Elevene har rett til logoped, men retten kan ikke oppfylles i kommunen. 

Nærmeste kommune som har logoped blir Tromsø. 

- Kontonummer 

Rektor undersøker om det er ordnet med organisasjonsnummer 

 

Astrid Jørgensen 

Referent 


