
Referat FAU-møte 9. mars 2017
Tilstede: Andre Sæteren, Siri Sandland, Marianne Stärk, Hans Olav Lindrum, Nika Baudoin, Lars Erik Johansen, Line Eikeland og Kenneth 
Herfoss

I egenskap av å være konstituert rektor vil Marianne Stärk fungerer som FAU-representant 
fra skolen i både FAU 1. til 7. trinn og FAU 8. til 10 trinn. 

Tidligere oppsatt foredrag fra Barnevakten vedrørende barn- og unges nettbruk og 
nettmobbing, er som kjent utsatt til torsdag 16. mars fra kl. 18.00 til 20.00 i store Amfi.
Les mer om foredraget på www.kus.no 

Viktig at FAU-representanter og alle promoterer nettsidene - www.kus.no. Nettsidene er 
både informative, innholdsrike og engasjerende!

Psykososialt miljø på skolen
Det ble fremmet forslag om å se nærmere på det psykososiale miljøet i form av 
ungdommens ute- og innemiljø og aktiviteter i friminuttene. Det kom frem at enkelte ikke er 
tilfreds med det fysiske innemiljøet, og at en stor gruppe elever «henger» i gangene. Det er 
ikke sikkert at dette er et stort problem da ungdommen har individuelle behov for plass og 
aktivitetsnivå. Det er også mulig at de ulike årskullene har «gruppert» seg i ulike «klikker». 
Bør man bryte opp etablerte hierarkier mht plasseringer/grupperinger?    

Det er ønskelig at særlig inne-miljøet bør innby til trivsel. Ungdommen bør ha flere mindre 
arealer med sittegrupper og/eller aktivitetsmuligheter. Dessverre har det tidligere vært en 
del hærverk på møblement, og sofagruppene som tidligere ble benyttet ble derfor erstattet 
med benker. Det er derfor viktig at elever får et «eierforhold» til nye anskaffelser. Forslag 
om rullerende «elev-vakter» eller «elev-vaktmestere» som kan ha et overoppsyn, sammen 
med lærerne. 

Kan man i større grad benytte 365-prosjektet som en ressurs på egen arena – fremfor eller i 
tillegg til småskolen/SFO?

Det ble nevnt et par skoler som har hatt stor suksess med økt trivsel etter satsning på blant 
annet ulike aktiviteter og innemiljø. Ulike forslag som ble nevnt var blant annet:

 Cross-fit
 Sjakk (små og store utgaver)
 Klatrevegg 
 Twister

 Badminton 
 Volleyball
 Klasse-turneringer i ballspill 
 Musikk, band



Marianne kontakter elevrådsleder for ungdomstrinnet med henstilling om at elevrådet 
drøfter både behovet og mulighetene for et bedre inne- og utemiljø, samt forslag til 
aktiviteter. Undersøke muligheter for økonomisk støtte. 

Skapes det et uheldig press ved «kåringer» på skoleball, Valentines hilsninger osv?
Det har kommet tilbakemeldinger på at enkelte elever reagerte på måten Valentines 
hilsninger ble gjort i kantinen 14. 02 i forbindelse med Valentinesdagen. Bør det settes noen 
retningslinjer eller føringer for hva som er greit med hensyn til hvordan hilsener og  
«kåringer» på skoleball eller andre sammenhenger? Med «kåringer» menes her tildeling av 
titler som for eksempel «årets skoleball-dronning». Disse kåringene kan bidra til et press og 
forventninger hos enkelte, og i tillegg har det vært noen uheldige/negative «kåringer» som 
har blitt lest opp høyt i andre sammenhenger enn skoleball. 

Marianne bringer dette videre til elevrådsleder for ungdomstrinnet. 

For øvrig er det viktig å få frem at det er svært mye positivt som foregår på skolen, at så å si 
alle elever er imøtekommende, hyggelige, høflige og viser både lærere og hverandre 
respekt. LOS-kontakten ved skolen fanger opp mye om hva som rører seg blant ungdommen, 
og er en viktig støttespiller. 

Ref. Kenneth Herfoss


