26.04.22, FAU, Elvetun skole

Tilstede: Marit A. Espenes, Rakel Jensen, Marlen Skogstad Størkersen, Camilla M. Karlsen (leder), Lars
E. Hanssen
Følgende saker ble diskutert:

1) I Dyrøy har FAU slitt i flere perioder med å stable nok foreldre på banen til å kunne følge
opp alle de saker og møter hvor vi har anledning til å delta - og slik er det dessverre også i
år.
Tidsklemma, hverdag, helse, m.m. setter sin begrensning på oss alle, noe man kan ha
forståelse for. Samtidig er en av konsekvensene av lav foreldremedvirkning at den
demokratiske metoden for påvirkning og samarbeid med skolen som FAU er ment å være
kan komme i fare for å avvikles.
En slik type avvikling av skole og foreldresamarbeid hadde den forrige regjeringen sendt ut
på høring i 2020. Dyrøy FAU skrev ikke høringsuttalelse.
I etterkant av møtet er det sjekket status på lovforslaget om å avvikle samarbeidsorganene i
skolen, herunder FAU. Lovforslaget er ikke vedtatt.
2) Det er viktig at vi er flere! Som foreldre har vi et felles ansvar for å framsnakke foreldresamarbeid,
støtte og styrke foreldrebidraget i skolehverdagen og vi er alle velkommen til å mene noe om
møtetidspunkt og møteform, slik at det blir enkelt å delta.
Kan man noen ganger møtes på Teams? Kan vi jobbe sammen i e-postgrupper, for eksempel når
det skal skrives uttalelser?
Det ble bestemt at vi frem til sommeren ikke trenger å avholde fysiske møter, men kan jobbe
sammen i e-postgrupper. Ansvarlige for epostgruppene er notert under de ulike tema. Øvrige FAUere
som ikke var på møtet bes sende innspill/meninger i sakene til FAU-leder eller epostgruppeansvarlige, listet under hver enkelt oppgave.
3) Gjennomgang av spørsmål (fra FAU-leder) og svar (fra rektor), eget ark.
* Ett av punktene handler om at det i dag ikke er tilstedeværelse av helsesykepleier på Elvetun skole.
Det er ikke klart når det vil være et fast eller varig tilbud til elevene.
FAU ønsker å skrive en uttalelse om viktigheten av tilstedeværelse av helsesykepleier ved skolen og
at vi mener det er særlig viktig at kommune v/skolesjef og rektor arbeider effektivt og målbevisst for
å få en stabil tilstedeværelse av helsesykepleier på skolen, ukentlig og så snart som mulig.
Ansvarlige: Marlen Skogstad Størkersen, Rakel Jensen.
* Ser man på resultatene fra Ung Data-undersøkelsen, er utviklingen blant unge i Dyrøy
bekymringsvekkende i forhold til alkohol-debut, -forbruk og deltakelse i fritidsaktiviteter.
I referat fra FAU-møte i februar i år, ble det skrevet om utfordringer som kom fram via
elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen. Blant annet ble det kjent at foreldre opplever at skolen
ikke håndterer mobbesaker på en god måte. For de det gjelder, er slike saker slitsomme og drar ut i
tid. FAU ønsker et sterkere foreldreengasjement rundt dette og andre saker knyttet til skolen.
Det er meldt om bekymringsverdig aktivitet i skolegården på ettermiddags/kveldstid; kjøring med
motoriserte kjøretøy, «fremmede» biler, festing, blandede aldersgrupper osv.
Også i skoletiden er det endel urovekkende trafikk ved skolen. Det har vært mange farlige situasjoner
når foreldre stanser bilen og slipper av unger midt på veien/i gangfeltet.
FAU henstiller sterkt alle foreldre om å sørge for trafikksikkerhet ved skolen!

FAU ønsker å kobles opp mot arbeidet med trafikksikkerhetsplanen i kommunen.
Trygg trafikk skal sende noen hit, da ønsker FAU å bli hørt.
FAU oppfordrer alle foreldre om å engasjere seg mer, å delta mer på møter, snakke mer sammen!
Ta verv. Bli med på samarbeid. Bidra til å drive FAU, lag og foreninger, søke midler og drive
aktiviteter for ungene våre. Det er vårt felles ansvar!
* FAU ønsker å møte frivillighetskoordinatoren i kommunen for å høre mer om hvilke aktiviteter som
finnes og hvordan man kommuniserer med ungdom/målgruppene. Når vi ut med alt som finnes? Kan
vi gjøre mere?
Ansvarlig: FAU-leder kontakter leder for Frivillighetssentralen og ber om et møte.
* Leder følger også opp spørsmålet om egen e-postadresse til FAU.
4) Tilbakemelding fra hallstyret, eget ark.
5) I referat fra SMU 15. mars. 2021 står det at det skal lages årshjul for trivselstiltak i skolen, samt
årshjul for møter i FAU og SMU. Ansvarlige: FAU, elevråd og personal ved skolen.
Har kun funnet årshjul for møter i FAU/samarbeidsutvalg, eget ark.
* Leder følger opp årshjul for trivselstiltak.
6) Nettbrett. Det ble argumentert for at egenandelskrav til foreldre for ødelagt utstyr bryter med
prinsippet om gratis skolegang. Kan foreldre trekke samtykket tilbake? Hvilke muligheter har foreldre
til å sette begrensninger på iPad’en (tilganger/tidspunkter)? Det gir også et betydelig vekttillegg i
sekken, særs for de minste elevene. Flere foreldre har tatt til ordet for å få en ny løsning. Utdelt
utskrift av nettartikkel.
FAU ønsker å tydeliggjøre foreldrenes forventninger til skolen når det gjelder bruk av digitale verktøy,
og mulige alderstilpasninger. Vurderer å lage en uttalelse om det. I første omgang vil vi stille noen
spørsmål til skolen.
Ansvarlige: Marit A. Espenes, Lars E. Hanssen, Rakel Jensen
Referent Marit A. Espenes, Camilla M. Karlsen

