
FAU-møte 8.3.2019 

Til stede: Lotte Hermansen, Anette Fredriksen, Anna Kari Sandvik, Håvard Bakkehaug, Stefan 

Hoffman, Bernt Isaksen, Sjur Nesheim, Tone Iversen og Astrid Jørgensen 

 

Saker: 

017-2018/19 Forebyggende arbeid v/ kommunepsykolog Sjur Nesheim 

Har tilbud på skolen. 15-20% av alle barn fra grunnskole og videregående strever psykisk. Mange 

faktorer som spiller inn på tallene. Lyngen har ikke høyere tall en nasjonalt. Jobber tett med BUP og 

PPT, skole, barnevern, nav, fastlege, tverrfaglig arbeid.  

Man tror at man vet hva barn vet, men barn vet mer enn vi tror.  

Deltagende foreldre er en gode. Det er viktig at foreldre engasjerer seg i forhold til forebyggende 

arbeid. Bygge oppvekstmiljøer hvor barn føler seg trygge. 

Aktiv Lyngen skjer i regi av kommunen. Hva kan FAU gjøre? 

 

018-2018/19 Drop-out prosjektet v/ Thomas Wedege 

Thomas kunne ikke komme, men kommer på et annet møte. 

Prosjektet går ut på å jobbe mot videregående elever for å få ned drop-out statistikken.  

Prosjektet blir videreført. Jobber tett med Sjur og det som har med fritid å gjøre. 

 

019-2018/19 Skolens uteområde 

Kommet ønske om å forbedre uteområdet for handikappede elever. Skolegården er utformet slik at 

alle skal kunne bruke området. På årets budsjett er det 200.000 til bruk på uteomådet. 

Elevrådet har blitt forespurt og ønsket seg stor sofa, vegg til veggkonk. 

Det skal lages en kjøkkenhage i regi av skolen og elever. 

En arbeidsgruppe på skolen skal jobbe med utearealet. Representanter fra FAU sitter også i denne 

gruppa og har med FAU sine synspunkter. 

 

020-2018/19 Inkluderende skolemiljø 

Skolen er en del av et nasjonalt prosjekt. Jobbet mye med inspeksjon i år. Flere voksne til stede i  

friminuttene.  

Nye lærerplaner høsten 2020. Blir en del overordnede deler som ikke har vært før. Verdigrunnlag blir 

et tema som vi skal jobbe med fremover. Hvilke type verdier skal vi ha? Elevene og 

foreldrene skal engasjeres i dette arbeidet. Hvordan ønsker foreldrene at det skal være? 

Elevrådet jobber også med dette.  

 



021-2018/19 Sosiale arrangement i regi av FAU 

FAU ønsker å skape noe hvor alle kan samles for å bli bedre kjent. 

I dag bistår FAU 17.mai-feiring.  

Forslag: Åpen dag, med kafèsalg, lek, utstilling. Noen klasser har kaker, boller osv. og ansvar for 

forskjellige ting.  

Utfordring med lokale. Ute. Vår. 

Aktivitetskveld til høsten. 

 

Pga. for liten tid blir resterende saker flyttet til neste møte. 

 

Neste møte 27.mai 2019. 

 

Astrid Jørgensen 

Sekretær 

 

 

 


