
Referat FAU-møte 26.09.22 

Saksliste: 

001-2022/23: Innledning og orientering 

002-2022/23: Vedtekter 

 

003-2022/23: Konstituering av FAU 2022/2023: 

Leder: Sara Holdahl – gjenvalgt 

Vara for leder: Maria Skogheim 

Sekretær: Anne Lise S. Bjørklid 

Nest leder: Håvard Bakkehaug 

Vara for nestleder: Eilin Isaksen 

Kasserer: Lauren Heitmann 

 

004-2022/23: Valg til SUSMU: skolens samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalget. 

To år siden sist møte. Planlegger møte i høst. På dagtid. Besluttet i vedtekter at leder og nestleder 

velges automatisk. 

 

005-2022/23: FAU møteplan 

Planlegger minimum 5 møter per skoleår. 2 på høst og 3 på vår semesteret. Kan ha flere.  

Foreslår å bytte møte dag, eventuelt variere hvilke dager.  

FAU vedtar at leder lager møteplan i samarbeid med rektor, sender ut til representanter.  

 

006-2022/23: Orientering om Opplæringsloven§ 9a 

Skolemiljø – oppfordrer til samarbeid 

- Regelverk. Rettigheter. Null visjon om ingen mobbing. Viktig at forelder er klar over hvilke 

rettigheter en har for et mobbefritt skolemiljø. U.dir.no/skolemiljo/info-til foreldre 

- Skolen erfarer at mye skjer- eller mangel av at noe skjer på fritiden. Konflikter som skjer på 

fritiden. Inkludering. Følelsen av å være inkludert. Trygghet i å høre til.  

- Systematiske foreldremøter i alle klasser. Tar opp temaet om inkludering.  

- Planlegger tettere samarbeid mellom foreldre og skole. Temabaserte foreldremøter.  

- Språkbruk. Barna trenger veiledning. Utsettes på bl.a. SoMe. 

- Meldeplikt – foreldre er pliktig til å varsle om en har kjennskap til at egne eller andres barn 

krenkes eller mobbes.  

- Undersøkelser viser at skoler ikke treffer på tiltak – ofte siden de ikke har nok informasjon 

om situasjonen.  



- Foreldre bør hjelpe andre foreldre. Varsle. Felles kjøreregler i foreldregruppa. 

- Engasjere foredragsholdere om mobbing. Ønsker. FAU kan søke midler. 

- MOT på ungdomsskolen. MOT på barneskolen kommer fra 2023-2024. 

- Forslag fra representant om natteravn-tjeneste på klubbdager. Mange kjeder seg og drifter 

rundt på området/i sentrum. Kan virke preventivt at det er synlige voksne i utemiljøet. 

Rektor tar forslag videre til leder i oppvekst. 

- Politi. Skal komme inn med tema om SoMe på mellomtrinnet, rus ungdomstrinnet. 

 

007-2022/23: Orientering om trafikksikkerhetssaken 

Jobbet med saken siden 2017. Ankomst til skolen.  

Status: Står fast. Prosessen har gått altfor raskt. Vedtatt i kommunestyret i mars -22 ny trase for 

gang- og sykkelsti til skolen. Også til parkering sherpatrapp. Påbegynt ny veg. Innsigelser om 

plassering fra skole, elevråd og oppvekstleder til kommunen stopper videre arbeid. Saken har ikke 

vært på høring. Ingen er hørt i saken. Helhetlig plan om økt sikkerhet i myra med gangfelt og 

forhøyet fortau, ble også stoppet. 

FAU har vært i dialog med NAF for å få hjelp i saken. Deres saksbehandling har vist at dette er den 

beste midlertidige løsningen, i påvente av en bedre langsiktig løsning.  

FAU har deltatt i møte i trafikksikkerhetsutvalget. Dern nye veien mangler lys og asfalt.  

NAF planlegger et stort samarbeidsmøte der alle blir invitert og hørt. FAU, elevråd, skolen, 

kommunen og bilverkstedet. Stormøtet planlegges i løpet av høsten. Det er ønskelig at hele FAU 

stiller. 

NAF kommer på samarbeidsmøte med elevrådet. Vanskelig å endre mønster. Å få elevene til å ta 

tryggere veivalg.  

NAF, kan bistå med holdningskampanjer for å ta i bruk den nye skolevegen. 

Etablere tryggere drop sone på baksiden av skolen. Sykkelparkering.  

 

008-2022/23: Eventuelt 

- Garderobeskap: 6 klasse har dårlig og ødelagte garderobeløsninger. Ingen muligheter for 

oppheng. Rektor informerer om at de har fått midler om nye garderobe løsninger til mellom- 

og ungdomstrinnet.  

- Ønske om «Åpen dag!» Rektor sier det blir for travelt før jul. Høsten er hektisk. De skal 

allerede ha kulturcafe. «Åpen dag» krever samarbeid med alle klassene. De må ha mulighet 

til å lage ting å vise frem o.s.v. Roligere mellom jul og påske.  

Tenkt at FAU kan tjene penger på kaffe/kake salg. En dag for hele skolen.  

Rektor tar opp med personalgruppen og elevrådet. Vi tar opp tråden på neste FAU-møte.  

 

 

 


