Møtereferat
Dato: torsdag 22. januar 2018
Møte i nnkalt a v:

18.00 – 20.00

Sted: Rådhuset

Møtetype
Møtel eder
Refer ent

Leder FA U
Ordinæ rt møt e
Leder FA U
S ek ret æ r / Leder

Del ta kere

V igdis L Thun, K nut S ules k ard, Hans Ivar K lefs t ad, Ingrid S ands t ad, Tove
Ros s et , Heidi Hok s eng (på s is te halvdel av møt et ) og Håvard Melhus

Fr a værende
SAKSL ISTE

1. Informasjon fra elevtjenesten ved helsesøster Ellinor om bakgrunnen for informasjonen som ble
sendt til foreldre før jul om «grabbing»:
Ellinor orienterte om utfordringer på de ulike
klassetrinn og at «grabbing» har vært / er størst utfordring i 8 og 9 trinn.
Vi diskuterte at dette nok er noe som naturlig foregår i et visst omfang pga alder og hormoner,
men at det er en helt uakseptabel adferd når noen føler seg krenket eller at det blir gått over
streken. Det er veldig positivt at det blir sagt fra om denne adferden, slik at det stoppes. Det er her
viktig at både skole, elevtjenesten med bl.a. helsesøstrene og FAU samarbeider.
Følgende blir gjennomført:
Elevtjenesten:
Skolehelsetjenesten viderefører allerede fungerende opplegg med «Jenter og gutter i fokus» i 7.
klasse, to dager for hver av kjønnene. Det er også planlagt en halv dag i 8. klasse for begge kjønn.
Her er tema blant annet samtaler om, vennskap - grenser - avvisning – nærhet – bevisstgjøre ulik
type adferd – respekt- hvordan man er overfor hverandre – MOT til å si nei, hjelpe ungdom til å få
reiselyst til livet. Temaet vil bli tatt opp på disse samlingene både i 7 og 8 klasse.
Skolen:
Alle kontaktlærere har tatt opp temaet med sine klasser to ganger.
FAU:
Oppfordrer alle foreldre til å snakke med sine barn om bl.a. «grabbing», men også andre aktuelle
tema, som vennskap, respekt for hverandre, respekt for egne og andres grenser, mot til å si nei,
alkohol, hvordan vi ønsker å være mot hverandre, osv. Hvordan er vi som rollemodeller for våre
barn? Dette ønsker vi skal være temaet på møtet med FAU kontaktene i vår og at vi bringer temaet
videre i «Foreldrehjørnet» som skal være på alle foreldremøter i vår.
F AU vi l også oppfordre a lle foreldre på ungdomsskolen ti l å del ta på Foreldrem øtet 8. februar 2018:
h ttps ://www.oppda l.kom mune.no/a ktuel t/f oreldrerollen -anno-2018/

Møtereferat
Dette er en gavepakke til alle tenåringsforeldre. Om hvordan vi som foreldre kan styrke
ungdommene slik at de kan bli verdensmestre i sitt eget liv.

2. Planlegge møte med FAU kontaktene i mars, før påske.
Vigdis skaffer oversikt over klassekontaktene i alle klasser. Hun velger en klassekontakt i hver
klasse som en FAU kontakt. Denne kalles inn til et fellesmøte med alle FAU kontaktene, FAU og
rektor. FAU planlegger møtet på neste FAU møte den 28 februar.
Temaet kan være for eksempel foreldrerollen, resultat fra elevundersøkelsen, men også høre hva
foreldrene ønsker å ta opp.
3. Hvordan skal vi på best mulig måte nå ut med informasjonen til foreldre?
Det ble enighet om å fortsette å bruke Oppdal kommune sine hjemmesider, under Oppdal
ungdomsskole, råd og utvalg, FAU. FAU kan bli flinkere til å legge ut linker til interessante
artikler/nyheter/undersøkelser/fakta som omhandler ungdommene våre, skole eller vi foreldre.
Det som er aktuelt sendes først til FAU, så kan FAU diskutere om denne bare skal legges ut eller om
skolen trenger å sende en SMS til foreldre med oppfordring om å gå inn å lese.
Vi tenker at det skal gis en SMS til alle foreldre når møtereferat fra FAU møtene er klare.
4. Håvard informerer om programmet «utsett» som gir nye rutiner for arbeid med rus ved
ungdomsskolen.
Utsatt til neste møte
5.

Informasjon om inneklima, klage på rommet «bussen» ved ungdomsskolen Utsatt til neste møte

6. Eventuelt
Ingen saker.

Neste møte blir den onsdag 28. februar klokka 18.00 – 20.00.

Referent

Vigdis L T hun / Heidi Hokseng

