
   

Dato: t irsdag 29.mai 2018 17.00 – 18.30 Sted: Ungdomsskolen 

Møte i nnkalt a v: Leder FAU 

Møtetype Ordinært  møte 

Møtel eder  Leder FAU 

Referent  Leder FAU 

  

Del ta kere 
 Knut  Suleskard, Ingrid Sandstad, Tove Rosset ,  Håvard Melhus og Vigdis  
L Thun 

Fra værende Heidi Hokseng,  Hans Ivar Klefs tad 

 

SAKSL ISTE  

  

1. Vurdering av resultatene av elevundersøkelsen i henhold til mobbing og forskjell på kjønn. 
På forrige FAU møte la Håvard fram elevundersøkelsen. Tallene for de som føler seg mobbet har gått litt ned 
fra i fjor. Resultatene viser også at det nesten bare er jenter i 10 klasse som føler seg mobbet. Håvard går nå 
igjennom resultatene for mobbing for 9 og 10 trinn for å se på fordelingen av kjønn. For 8 og 9 trinn er det en 
mer jevn fordeling av både jenter og gutter som føler seg mobbet.  

 
Det meste av mobbinga foregår på skolen og en del handler om utestenging og «blikking» .  Lærerne og 
helsesøstrene har snakket med alle klassene om dette. 

2. Kan fraværsregler ved bruk av reguleringstannleger endres? 
Elever som benytter reguleringstannleger får slettet fraværet dersom de er borte fra skolen hele dagen. 
Dersom elevene får time utpå dagen, slik at de ikke trenger å reise før lunsj får de ikke sletta fraværet. Slik det 
er nå er det en fordel å ta fri hele dagen, selv om det er unødvendig. Dette er sentrale føringer.  Permisjon 
slettes ikke om det bare er for noen timer. Dette gjør at elevene tar fri en hel dag slik at de ikke får fravær. Kan 
dette på noen måte endres? Håvard sjekker ut dette. 

 

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 . 

 



4. Agenda for møte med FAU ledelsen 20 juni kl 08.30 – 09.30: 
 

 Gå igjennom års hjulet for FAU. 

 Foreldrehjørnet på hvert trinn 2 ganger årlig: 
Målet med foreldrehjørnet er å styrke skolemiljøet ved å øke relasjonen mellom foreldre, 
mellom foreldre og kontaktlærer, få foreldre til å engasjerer seg mer i skolemiljø, 
framsnakke elevene/skolen, få kontaktlærer og foreldre til å arbeide sammen om 
skolemiljø, skape tettere kontakt mellom foreldre og FAU,  

 Gå igjennom nye rutiner for foreldrekontaktene. 

 Vikarbruk, Det er kommet flere klager fra både foreldre og elever gjennom året på bruk av 
vikarer som ikke har fagkompetanse. Dette gleder spesielt i matte. 

 Info fra ledelse, er det noe nytt /endring som FAU bør ha informasjon om? 

 Hva tenker ledelsen FAU bør ha fokus på i sitt arbeid neste år? 
 

5. Det har kommet inn klager fra foreldre og elever på den nye matteundervisning. Videoene kan 
være vanskelig å forstå og elevene savner at stoffet gjennomgås på «gammelmåten». 

 Håvard informerer om at den nye undervisningsmetoden har gitt veldig gode resultater 
der den er utprøvd.  

 FAU mener at det kanskje er gitt litt lite informasjon til foreldrene om denne metoden? 
 Kan det i en overgangsfase gjennomføres både litt undervisning og video for å få til en 

smidig overgang? 

 Viktig at vi foreldrene vet litt om metoden slik at vi kan bistå hjemme og fremsnakke 
metoden. 

 Håvard tar dette opp med ledelsen 

 


