
 

  

Årsmelding for FAU 2017/2018 
 
Dette året er det første på flere år med et fulltallig FAU. Følgende representanter 
utgjør FAU styret i 2017/2018: 

 Vigdis L Thun, Leder 

 Knut Suleskar, Nestleder 

 Heidi Hokseng, Sekretær 

 Hans Ivar Klefstad, Kasserer 

 Tove Rosset, styremedlem 

 Ingrid Sandstad, Styremedlem 
 
Det har vært gjennomført 7 FAU møter iløpet av året. Ved et av møtene var 
helsesøster Ellinor L. Svisdal invitert.  
 
 
Implementering av nye rutiner for samarbeid skole/hjem 
Rutiner for foreldrekontakter 
Det har blitt utarbeidet nye rutiner for foreldrekontakter for 8,9 og 10 trinn. Det er 
viktig at lærerne legger frem oppgaven som interessant og viktig, samt og 
fremsnakker foreldrekontaktens betydning både for klassemiljø og samarbeidet 
skole/hjem.  
Hovedtema for rutinene handler om: 
Foreldrekontaktene forbereder «foreldrehjørnet» sammen med kontaktlærer, 
samt organiserer noe sosialt for elevene hvert år. 
Foreldrekontakten skal også være kontakten mellom foreldre og FAU.  
 
Årshjul 
Det er opprettet et årshjul som beskriver rutinene for kontakten mellom 
skole/hjem. 
 
«Foreldrehjørnet» 
FAU ønsker at det  opprettes foreldrehjørnet på hvert foreldremøte. Hensikten 
med foreldrehjørnet er å  : 

 Foreldre bli kjent med hverandre  
 Opprette dialog mellom foreldre og kontaktlærer 

 Ha fokus på skolemiljø. Hva kan vi foreldre bidra med for at det skal bli best mulig 
klassemiljø? 

 Skape en arena slik at foreldre kan ta opp temaer de ønsker. 

 Dette skal være en arena hvor foreldre skal få diskutere aktuelle saker som 
omhandler klassemilø, eller fritid. Dette kan være nettvett, alkohol, generelt 
ungdomstid. Det som er aktuelt for alderstrinnet.  



Foreldrehjørnet skal forberedes av foreldrekontakter og kontaktlærer før 
foreldremøtene, men kan ledes av enten lærer eller foreldre. 
 
Fellesmøte med alle foreldrekontakter, FAU og skoleledelsen. 
Hensikten med møtet er å opprette en tett kontakt med skole, FAU og foreldrene. 
Møtene kan brukes til å gi kontaktforeldrene litt ekstra informasjon om skolen og 
hvordan de kan bistå for å arbeide med et godt klassemiljø. 
 
 

 
Sosiale medier og snapchat.  
Lærere rapporterer om mange trøtte elever. Flere elever ligger våken på natt pga aktivitet 
på sosiale medier, spesilet snapchat.. 
FAU oppfordrer alle foreldre / foresatte om å holde seg oppdatert på den nye snapchat-
funksjonen og den nye Appen Sarahah (også omtalt som en mobbe-App).  
 
 

Flere hendelser med «Grabbing» 
Dette førte til at det ble sendt ut informasjon om dette til alle foreldrene. FAU hadde et 
møte der de inviterte helsesøster Ellinor L Svisdal . 
Hun orienterte om utfordringer på de ulike klassetrinn og at «grabbing» har vært / er størst 
utfordring i 8 og 9 trinn.   
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.  
 

 
  
Innspill til Kantine ved ungdomsskolen gjennom høring av ordensreglementet 
Det har over mange år vært arbeidet med å få kantine ved ungdomsskolen. FAU og skolen har 
prøvd å gjennomføre flere løsninger uten å lykkes med det. FAU prøver nå gjennom 
ordensreglementet å sette noen krav som kanskje kan presse frem en kantineløsning ved å forby 
elevene å gå på sentrum, men at det før et slikt forbud må komme et godt kantinetilbud. Forslaget 
om forbudet fra FAU har ført til presseomtale og på nytt fokus rundt behovet. Dette har blitt tatt 
opp i driftsutvalget som har fremmet et nytt forslag om utredning, som nå ble vedtatt i siste 
kommunestyre !! 
 

Vikarbruk uten fagkompetanse 



FAU har flere ganger tatt opp at det benyttes vikarer som ikke har fagkompetanse, spesielt i 
matte. Det har i flere klasser nå vært brukt vikarer uten fagkompetanse sammenhengende over 
lang tid. Vikarene har ikke vært i stand til å tilby hverken hjelp eller opplæring. Dette har spesielt 
skapt frustrasjoner for elever inn mot matte tentamen. FAU har mottatt flere henvendelser fra 
både foreldre og elever om dette. Dette har vært en sak i FAU før og refererer til møtereferat fra 
27.04.17.  

Dette er ukjent for Håvard, som tar opp dette med inspektørene. FAU velger å ta dette 
opp som et tema på møte med ledelsen 20 juni 

 
 

 
 

 
3. Vikarbruk uten fagkompetanse  
 
Det brukes fremdeles vikarer som ikke har fagkompetanse i spesielt matte. Det har i flere klasser nå vært 
brukt vikarer uten fagkompetanse sammenhengende over lang tid. Vikarene har ikke vært i stand til å tilby 
hverken hjelp eller opplæring. Dette har spesielt skapt frustrasjoner for elever inn mot matte tentamen. 
FAU har mottatt flere henvendelser fra både foreldre og elever om dette. Dette har vært en sak i FAU før og 
refererer til møtereferat fra 27.04.17.  
Dette er ukjent for Håvard, som tar opp dette med inspektørene. FAU velger å ta dette opp som et tema på 
møte med ledelsen 20 juni  

 

 


