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1. Gjennomgang møtereferat fra forrige møte
Møtereferatet ble
gjennomgått. Tidligere diskutert sak (Årshjul) – møte mellom skolens ledelse og FAU - gjennomføres 20 juni
klokka 08.30-09.30.
2. Gjennomgang av resultatene på elevundersøkelsen 2017/18
Håvard informerte fra undersøkelsen (10. trinn) og vi snakket om ulike tiltak for å jobbe mot bedring av resultatet
fra undersøkelsen. Håvard sjekker mer fra undersøkelsen for 8. og 9. trinn for å se om det er samme trend som
blant 10. trinn (der har jenter høyere snitt enn fylket/nasjonalt – de svarer at de blir mobbet av andre elever på
skolen). Saken taes opp igjen på neste FAU-møte. For øvrig er det mye positiv utvikling i elevundersøkelsen og
antallet elever som føler seg mobbet er redusert. Det vi kan se er at det er flest jenter som føler seg mobbet.
3. Innspill fra foreldre om å forby elevene å gå på sentrum i friminutt
Se sak 4.
4. Høring av ordensreglement
FAU har sendt følgende
innspill (ref sak 3):
Høringsinnspill til kommunal forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Oppdal kommune.
FAU ved Oppdal ungdomsskole synes det er et godt ordensreglement som er foreslått. Det er spesielt ett punkt vi
ønsker å kommentere, og som vi er positive til, nemlig punkt 5.2 om at det er god oppførsel å holde seg på skolens
område. Det har kommet flere henvendelser fra foreldre som ønsker et forbud om å gå på Domus i friminuttet. FAU
har diskutert dette på flere møter og har nå ønske om at det blir et forbud, og at skolens eget ordensreglement ikke
gis unntak fra dette. Bakgrunnen for at vi nå ønsker dette er:
Kan oppleves som press. Enkelte elever får ikke gå på Domus av foreldrene sine, mens andre ikke har regler for
dette. Når det er ulike regler for dette i en vennegjeng, kan det fort oppleves som press og vennegrupper kan
splittes i friminuttene.
Påvirker skolemiljø. FAU er opptatt av godt skolemiljø. Det at store deler av elevene går på Domus gjør at det blir
mindre samhold og fellesskap.
Påvirker kostholdet. De aller fleste som går på Domus i langfriminuttet kjøper seg mat som inneholder mer sukker
og fett enn ei vanlig matpakke. Det blir kjøpt brus og godteri som hverken er bra for kroppen eller konsentrasjon
og læring.
En arena uten tilsyn fra lærerne. Det er ingen inspeksjon fra lærerne på Domus. Dette gjør at elevene som
oppholder seg der i friminuttene ikke har noe tilsyn fra lærere. Skolen har derfor ikke noe oversikt over hva som
foregår der og hva elevene opplever der. Dette ka n handle om krenkende adferd, mobbing, bruk av rusmidler etc.

Møtereferat
Dersom lærerne skal ha oversikt over skolemiljø og følge med på hvordan elevene har det, må de være tilstede på
elevenes arena.
Et forbud vil nok ikke føre til at ingen går på Domus, men vil nok gjøre at de aller fleste holder seg på skolens
område.
FAU har forståelse for at elevene velger å gå på Domus i friminuttene, da det ikke er lokaler eller oppholdssteder
der elevene kan være ved dårlig vær. Dersom et slikt forbud skal gjennomføres må fø lgende være på plass:
 Egnede lokaler som elevene kan benytte ved dårlig vær. En god del av de som går på Domus benytter seg av det på
vinters tid og når det regner, fordi det ikke finnes lokaler til dette på skolen. Det kan for eksempel på sikt ses på om
Allsalen på kulturhuset kan være et oppholdsrom/aktivitetsrom i matfriminuttet når denne muligens blir mer ledig når
ny idrettshall står ferdig.
 Skolegården må opprustes og innby både til aktivitet men også til sosiale samlingspunkt. Det bør bl.a. tilrettelegges
med flere små og trivelige møteplasser med og uten overbygg. Det bør også lages en plan for aktiviteter og
oppgradering av uteområdet slik at elevene selv opplever at de heller ønsker å være på skolen istedenfor å gå på
Domus i friminuttene.
 Det må finnes mulighet for å kunne kjøpe seg mat. Dette kunne vært løst ved å ta i bruk Allsalen og solgt enkel mat
som for eksempel bagetter, yoghurt og drikke der.

5. Eventuelt
smoothie i tillegg til melk: dette innføres som et tilleggs tilbud fra neste skoleår

Neste møte blir tirsdag 15. mai klokka 18:00 på rektors kontor.
Referent

Heidi Hokseng

- - Muligheter for å bestille

