FAU- Klassekontakter ved Elvetun skole.
17.02.2016

Referat fra FAU- møte 09.02.2016
Tilstede: Maria Thorarensen/Kine Mari Hanssen(1.kl), Wanja Lyså(2.kl), Connie Heim
(3.kl)Leif-Tore Wangberg (4.kl), Gunnar Bertheussen (5.kl), Einar Bekkeli (8.kl), Camilla
Utnes (5), Agathe Svensen(10.kl), Hege Anett Iversen (4.kl).
FAU leder: Monika Gjertsen
FAU nestleder: Nina Jørgensen Nikolaisen (6.kl)
Meldt forfall: Odd-Magne Olsen(8.kl.), Ann-Kristin Karlsen (7.kl.) og Mariann Andreassen
(2.kl.). Ikke repr.: 7.kl.
Referat
Sak 1.
Først: Velkommen til møte! Kort informasjon fra det som kom frem i
foreldrerådsmøte som var 30.22.2015 (mangler referat). Hva er FAU? FAU er
foreldrerådets arbeidsutvalg. Rektor innkalles ikke til møtene men kan inviteres ved
behov eller at hun har informasjon etc hun vil videreformidle i møte. Undertegnede +
2 foreldrerepresentanter (den ene er Åshild C) vil delta i skolemiljøutvalg og
samarbeidsutvalgVidere litt orientering om FAU`s rolle/arbeid i hovedtrekk; «være et
felles forum som skal ivareta foreldres muligheter til reell medvirkning/innflytelse på
Elvetun skole. Fremme foreldres interesser. Være kontaktledd mellom foreldre/ledelse
ved Elvetun. Medvirke til at elevenes læringsmiljø er trygt/godt». Se:
http://www.fug.no/.
Sak 2. Ingen meldte seg frivillig til å være referent. Undertegnede skriver referat denne gang.
Sak 3. Innkalling/saksliste godkjennes
Sak 4.
FN-dagen. Fra 2011 har FN dagen vært arrangert på lørdager ved Elvetun skole. I
møtet fremkommer det at det er stort engasjement rundt saken og ønskelig å evaluere
tidspunkt for avvikling av dette arrangementet i fremtiden. Det er flere som ønsker at
man går bort i fra lørdag - som poengteres er helg, hvor foreldre ønsker å prioritere
andre ting. Kan vi se på muligheten for å flytte FN dagen til en ukedag, slik det
tidligere har vært? Eller er det ønskelig å fortsette med lørdagsarrangement? Siden
engasjementet er så stort, er det ønskelig å ta saken helt ned til alle klassene og få en
tilbakemelding på hva flertallet ønsker for så å ta saken videre til skolens ledelse.

Saken tas videre til skolemiljøutvalget (17.02.16) og ledelsen på skolen.
Klassekontakter vil få tilbakemelding på videreføring av saken etter dette møtet.
Sak 5.
Ungdata undersøkelse. Ble gjennomført i høst blant alle ungdomsskoleelevene.
Resultat fra undersøkelsen foreligger. For videre informasjon, ansvar: rådmann.
Informasjon i hovedtrekk fra helsesøster videreformidles her i møtet. Det vil
igangsettes tiltak jamfør resultater. Enighet om at det ikke er nødvendig med
ytterligere informasjon fra undersøkelsen her.
Sak 6.
Skolegudstjeneste.
Udir: «Vi anbefaler at skolene organiserer deltagelse ved at elevene aktivt melder seg
på, og at det bør være samtidig påmelding til gudstjenester og alternative tilbud. Vi
presiserer også at fritak omfatter øving til gudstjeneste». Se:
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-ettertema/Innhold-i-opplaringen/Gudstjenester-i-skoletiden/

Regelverk
I Rundskriv fra Kunnskapsdepartementet står det blant annet:
Viktige forutsetninger for gjennomføringen:
«Skolene skal gjennomføre gudstjenesten i samarbeid og forståelse med foreldrene og elevene.
Det skal være enkelt for foreldrene eller elevene å forstå hva de eventuelt skal be seg fritatt
for. Skolen skal gi informasjon i så god tid at foreldrene eller elevene som ønsker det, med
rimelig frist, kan melde om fritak».
«Skolen må ha sørget for ikke-diskriminerende fritaksordninger eller alternativer som er gode
for dem som melder fritak. Foreldrene eller elevene skal ikke måtte gi ut informasjon om egen
tro» https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/skolegudstjeneste-for-jul/

Det presiseres at Udir anbefaler dette, noe som tilsier at skolen/kommunen kan
bestemme hvordan dette i praksis skal gjennomføres.
FAU er enige om dette:



Det er ønskelig og viktig for FAU at skolegudstjenesten gjennomføres i kirka.
Det er ønskelig at man gjennomfører en praksis hvor de som IKKE skal delta på
skolegudstjenester er de som melder seg av og i tillegg melder seg på alternativt
opplegg. Det er ikke ønskelig at elevene skal melde seg på gudstjeneste, da det kan




føre til frafall i deltakelsen. FAU anser det som viktig å ivareta tradisjon og kultur
med å besøke kirken.
Alternativ opplegg: forslag fra FAU om opplegg med faglig innhold, historie m.m.
Dette kan diskuteres videre i samarbeid med skolens ledelse.
Økonomisk bistand til buss/skyss til kirka. FAU ønsker å ta denne saken videre
politisk til (kommunestyret – Oppom) Hva kan kommunen bidra med? Og hva
ønsker kommunen?

Sak 7.
Trivselslederprogrammet. Informasjon om dette er sendt som ranselpost fra skolen.
Enighet om at det virker til å være et positivt og viktig tiltak i forebygging av psykisk
helse/mobbing. Økt aktivitet – økt trivsel. Elevene skal på kurs som trivselsledere og
vi gleder oss til å se utviklingen.
Sak 8.
Neste møte er avtalt 08.03.2016 kl. 19.00-20.30. Innkalling med saksliste sendes pr.
mail 1 uke før.
Forslåtte til saker til neste møte:



Mobilbruk
Enkeltpulter på klasserommene

Andre saker kan meldes inn til undertegnede pr mail.

Vennlig hilsen

Monika Gjertsen, FAU leder
mail:mongj@online.no
Tlf 97099680, FAU-leder

Nina Nikolaisen, FAU nestleder
nina.nikolaisen71@gmail.com
Tlf 95803547

Kopi: Rektor May Elin Hals, Elvetun skole

