Årsmelding for FAU ved
Oppdal ungdomsskole 2017
FAU Oppdal ungdomsskole har ikke fungert på en stund, da det har vært
problemer med å rekruttere nok foreldre til å sette sammen et styre. Det nye
styret ble konstituert i mars 2017. FAU skal ifølge vedtektene være representert
med 6 representanter, men det har ikke lyktes å skaffe nok
foreldrerepresentanter. Et ekstraordinært årsmøte ble gjennomført i mars 2017
og 5 representanter konstituerte seg som styre. Det ble vedtatt at disse skal sitte
til ordinært årsmøte høsten 2017.
Det nye styret har følgende medlemmer:
1. Vigdis Thun, leder
2. Knut Suleskar, nestleder
3. Heidi Håkseng, sekretær
4. Kennet Selvåg
5. Hans Ivar Klefstad
Det har siden i mars vært gjennomført 4 FAU møter med rektor tilstede.
Følgende tema er tatt opp på FAU møtene fra mars 2017 og til nå:
I og med at alle representantene i styret er helt nye har vi måtte bruke litt tid på
vår rolle som FAU og hva vi ønsker å engasjere oss i, samt å bli kjent med
rutiner og planer i ungdomsskolen.
Hovedoppgaven for FAU dette halvåret har vært å ta tak i temaet mobbing og
etablere nye rutiner for skole – foreldresamarbeid.
Noen av oppgavene FAU har arbeidet med:
Styrking av trivsel og Skolemiljø
 Helsedirektoratets anbefaling om minimum 20 minutters spisetid.
FAU har arbeidet med å få skolen til å utvide matpausa til 20 min.
 Innkjøp av aktivitetsutstyr til hver klasse slik at de kan være aktive og
sosiale i friminuttene
 Etablere et kantinetilbud slik at elevene kan kjøpe mat som tiltak for å
unngå at de går på Domus.
 Vikarsituasjon.
FAU har forventninger om at vikarer er faglærere eller har pedagogisk
utdanning.

Nye rutiner for å styrke foreldre- skole samarbeidet
FAU ønsker å ha tettere kontakt med foreldrene og skolen.
Nye rutiner:
 FAU skal ha årlig møte med Skoleledelsen, rektor, elevtjenesten
 Alle klasser velger en FAU kontakt
 FAU kontakten møter på et felles møte med FAU 1-2 ganger pr. år
 Alle klasser gjennomfører «foreldrenes time» som ledes av
klassekontakten som er FAU kontakt. Her tas det opp aktuelle saker om
evnetuelt kan tas med til FAU og FAU kontakten informerer om tema fra
FAU møtene.
 Utarbeidelse av instrukser for klassekontakter
Foreldrerollen med tema mobbing
Det arbeides med temaet i samarbeid med SMU om «Det skal en hel landsby
til for å oppdra et barn». Vi må tørre å bry oss om både egne og andres barn.
Være trygge voksne med klare grenser for hva som er greit og ikke greit. Vi
har innledet et samarbeid med idretten, fritidsklubben, kulturskolen og
planlegger felles foreldremøte. Oppdal er en MOT kommune og det
gjennomføres MOT både på OVS og ved ungdomsskolen. SMU ønsker at vi
sammen med skolene vurderer om vi skal kjøpe en ny MOT pakke som går
mer mot foreldre og lokalsamfunn. Denne MOT pakka har fokus på
relasjonskompetanse for alle lærerne men også alle som er foreldre i hele
lokalsamfunnet. Dette skal SMU i samarbeid med skolene vurdere og en
avgjørelse vil bli tatt i høst
Foreldremøter
Hvordan få flere til å delta på foreldremøter.? Hva ønsker vi som foreldre?
Mange er nye for hverandre. Dersom foreldre kjenner hverandre er det
enklere å ta kontakt og dette er også med på å redusere mobbing. Trenger vi
tid til å bli kjent med hverandre? Hva tenker foreldre om dette? Dette er noe
vi ønsker tilbakemeldinger på fra dere som foreldre.

