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REFERAT FRA MØTE I KOMMUNALT FAU 29.05.2017  

 

Tilstede: Geir Evju, Bjørnar Tovsrud, Anne Berit Østenengen , Leif Rossetvik og Susanne 

Taalesen 

Forfall: Guro Thingelstad Skålien , Christine Nordmo,Gro Anita Haavikhagen, og Frode Borge 

 

Gunhild Albjerk (ledende helsesøster) la frem tallene fra Ungdata undersøkelsen. Dette er en 

presentasjon, og vi vil ha resultatene oppe i et arbeidsmøte til høsten.  

FAU på ungdomsskolen har fått en presentasjon av undersøkelsen.(midten av mai) 

Veldig mange gode resultater. Elevene trives svært godt på skolen. Tradisjonelle yrkesfag. Et 

nært forhold til foreldrene sine. Godt skolemiljø, lite mobbing. 

Utfordringer : stress, psykiske helseplager,, bruker mer tid foran skjerm, guttene spiller og 

jenter er mer på sosiale media, offentlig kommunikasjon 

Tiltak allerede satt inn: LIST- prosjektet, skolebarnsforum, tidlig alkoholbruk.  

 

Forslag fra foreldrene: Hvordan få kontakt med helsesøster  uten at de andre ser det? De kan ta 

kontakt på telefon ( infoskriv sendes ut på høsten) . Kanskje det kunne henges på en infotavle 

på skolen.Tema for foreldremøte 9. trinn usk. Må nok begynne tidligere- 7. trinn? Ha en 

«bolk» om informasjon og holdningsarbeid i vanlige klasseforeldremøter.  

  

Videre tiltak: folkehelseplanen, arbeidsmøter, tiltak må settes inn tiltak, holdningsskapende 

arbeid,  

 

Sak 1 Regnskapsrapport 1 tertial 2017 . Skolesjefen orienterte om saken 

Sak 2 Retningslinjer for skolemiljøteam i skolene 

Skolesjefen orienterte om saken. 

Sak 3 Den gode dagen på SFO – plan for kvalitet 



Vi gikk igjennom planen. 

 

Sak 4  Evaluering av SFO- ordningen . Vedtektene sendes ut til evaluering . Frist: 

1.10.17 

Sak 5 Info fra kommunestyrevedtak: 

Skoleplass i annen kommune 

Skole- den gode skole- for framtida. 

 

Skolesjefen orienterte om vedtakene. 

Evt Klassekasser. Tilbakemelding fra skolesjefen som har sjekket med økonomi.  

Klassekasser.   

Saken løser seg ved at den enkelte FAU setter inn penger på kommunens 

konto: 1503 2910 650. Innskuddet MÅ merkes FAU og navnet til den enkelte 

skole. 

Når dere skal betale regninger, så sendes regningen om kommunehuset/ 

økonomikontoret og inngår i rektors  «vanlige» fakturaflyt – som merkes med 

FAU og navnet til den enkelte skole. Det vil si at rektor «betaler» regningen 

med pengene til FAU. Viktig at FAU gir rektor beskjed om at det kommer en 

regning. 

NB: vekslepenger må kunne legges i skolens safe- slik at det er vekslepenger til 

17.mai ol. 

 

 

Evaluering av temamøte om Psykisk helse: Besøk av helsesøster og ICDP 

veiledere. Et godt temamøte.Viktig at dette følges opp. Plan for innhold på 

foreldremøtene er laga for ungdomsskolen nå.  

 

Til høsten må planen hjem/skole revideres og oppdateres. NB: rus-ungdata. Bør 

tas opp på 7. trinn.  

 

Kompetanseutviklingsplanen – skisse. Kort gjennomgang, 

 

Konstituering for høsten:  

 

 

 

 

Takk for godt samarbeid til de som i år går ut av FAU. Neste møte 28/8.17. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Susanne Taalesen 

Skolesjef 


