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Referat FAU-møte 20.09.2018 
 
Sted:  
Vikeså Skole, Personalrommet på ungdomsskulen. 
 
Ikke tilstede: 
--------- 
 

1. Velkommen og presentasjon 
Presentasjonsrunde 
 

2. Referat fra forrige møte. 
Foreligger ikke. Ikke gjennomgått. 
 

3. Valg av FAU-leder 
Morten Gjedrem valgt som FAU-leder. 
 

4. Valg av representanter til SU 
Morten Gjedrem, Marit Brevik og Linda Victoria Nedrebø Evenstuen valgt inn i SU 
 

5. Manifest mot mobbing 2018-2022 
Manifestet ble drøftet. Ingen motsigelser. Det ble kommentert at teksten ser bra ut på 
papiret men at det kan være vanskelig å følge opp i praksis.  
 

6. SFO-undersøking.  
viktig at alle svarer før frist 26.9 
 

7. Skoleruten 
Det er gjort endringer på skoleruten og elevene skal ha skoledag 2. januar 2019. Grunnet 
personalseminar 15. - 16. November. Dersom ferie/tur er bestilt vil elever som søker 
permisjon få dette innvilget. 
 

8. Temadag psykisk helse for ungdomstrinnet + 7. trinn.  
1. November er temadag for psykisk helse. Helsesøster har fått 25000 kr 
Jobben til FAU er å motivere folk til å møte på foreldreforedrag kveld. 
 

9. Kommunikasjon i FAU 
Det opprettes ei Facebook gruppe for FAU Vikeså Skule – Invitér gjerne medlemmer 
som mangler. 
 

10. Klassefest.  
Det er enighet om at man går tilbake til å arrangere avslutnings-/klassefest klassevis. 
Felles og samlet avslutning har vært et positivt prosjekt men det vektlegges at 
avslutning bør være mer personlig og mindre arbeid for arrangører. 
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11. Gruppearbeid - Kva saker synes FAU det er viktig at skulen og føresette i 
samarbeid set fokus på i året som kjem? 
Vi jobbet i fire grupper og hadde diskusjon rundt dette temaet. Vedlagt er gruppenes 
presentasjoner. 
 

12. NESTE FAU 
 

• Venterommet 
• Lekseskriv 
• Frukt 
• Samle inn penger – søke fond, tippemidler o.l. 

 



Forslag til saker Målsetting Korleis kan FAU jobbe med saken

1. Få inn frivillige dermed
Bedre 
* oppvekstmiljø
* skulemiljø
* Klassemiljø

2. Fleire valgfag også i 
barneskulen - og flere 
fremmedspråk

G
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e 

1

Bedre / Styrke oppvekstmiljø, 
skulemiljø, klassemiljø

Skolemiljø
-Bekjempe mobbing
(mindre klasser)

Aktiv undervisning

* Få elever til å bli bedre kjent 
med hverandre
* Aktivisere foreldre
* Trygge elevene i friminutt

Mer Gym og svømming
Uteundervisning
Praktiske oppgave
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Digital mobbing

Psykososialt miljø

Økt kunnskap til foreldre / 
lærere

Best mulig skolehverdag for 
elevene
->Respekt for hverandre
-> forhindre utestengelse
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Språkbruk

Positivt oppvekstmiljø for 
"alle"

-Etablere språkbruk som er 
prega av respekt og omtanke

Unngå å stigmatisere enkelte 
i konflikter
-Alle skal bli tatt vare på og 
hørt
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Gruppeoppgave - Kva saker synes FAU det er viktig skulen og føresette 
i samarbeid set fokus på i året som kjem?

FAU møte 28.09

Inkludere flere i eleven sitt nettverk. Invitere hjem alle i klassen/rullerende system. 
Styrke mulige mobbeoffer / Styrke selvfølelsen.
Ikke snakke negativt hverken voksne eller barn.
Oppdeling av vanskelige klasser før miljøet blir ødelagt.
Organisert frivillighet i skulen.
Alle organisasjoner / frritidsaktiviteter skal være bevisste i forhold til mobbing.
Finn nye tiltak dersom eksisterende tiltakt av urolige elever ikke virker.
Støtte ungdomsklubb som er i gang
TLF forbud

Besøksrullering
Klasseaktiviteter
Ekstra vakter i friminutt (Besteforeldre/Frivillige)
Oppgradere uteområdet

Mer fokus
Kunnskap 
Informasjon
Tema på foreldremøte

Bevisttgjøring
-> At skole lærer og foreldre spiller på lag for å nå målet
ex-> fra foreldremøte -> åpenhet om vanskelige tema
-> elevene -> foredragsholdere / film -> gjør inntrykk

Foredragsholdere

- Snakke om temaet på foreldremøta
-Oppmuntre foreldra til å ta grep heime
-Foredrag på årsmøte
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