
Referat FAU 17.02.22 
Klokken 18.00 rom 21 på skolen 
Tilstede: Rakel Jensen, Tone Sørensen, Anette Hagensen, Wanja Lyså, Maria Heim, Katrine 
Wilhelmsen, Vijole Bruvoll, Kine Mari Bertheussen, May Elin Hals (rektor) 
 

Sak Innhold 

1. Valg av ny leder FAU Leder av FAU Camilla Karlsen har trukket seg. Det var ikke valgt noen 
nestleder. Situasjonen krever ny leder av FAU. 
 
Det stilles spørsmål på foreldresider på Facebook, og klassekontaktene 
får ansvar for å spørre foreldrene i sine klasser. 
 
Nytt møte for å velge leder og nestleder 23.02.22 klokka 17.30 i 
Nordavindshagen. Rektor sender ut til klassekontaktene.  

2. Foreldremøte Ungdata 
 

Sted Nordavindshagen dato 23.02.22. Alle foreldre 7. til 10 klasse er 
invitert, samt elever 8-10.  
Elevrådet har godkjent det som skal presenteres fra undersøkelsen til 
foreldregruppa.  
 
Tema: Resultater fra Ungdata undersøkelsen: Hvordan har ungdommer i 
Dyrøy det både på skole og på fritida.  
 
Foreldrekontakt legger ut påminning om dette møtet på klassenes sider 
på Facebook  

3. Situasjonen på skolen i 
forbindelse med 
covid19 

Personalet på skolen er i stor grad friske per nå. Men dersom det blir 
mye smitte, så vil det bli gjort tiltak—> klasser må samarbeide, 
undervisningsplan kan endres osv. i perioden. 

4. Foreldreundersøkelsen Styrker: 
Barnet trives på skolen 
Baret mitt har noen å være sammen med i friminuttene 
Får rask kontakt med kontaktlærer. 
De voksne har klare forventninger til oppfører   
 
37 av 67 svarte på denne undersøkelsen (annenhver klasses får tilbud 
om å svare på denne). Hvordan få denne svarprosenten opp.  
 
Rektor informerer om hvordan skolen håndterer mobbesakene og 
hvordan skolens aktivitetsplikt fungerer. Skolens system for arbeid med 
elevenes psykososiale miljø. 
 

5. Elevundersøkelsen Elev undersøkelsen viser dette:  
- Elevene trives på skolen 
- Elevene har noen å være med i friminuttene 
- Vi er med på å lage regler i klassen 
- Lite digital mobbing 
- De voksen har klare forventninger om hvordan vi skal oppføre 

oss mot hverandre  
6. UngData Fokus på områdene livskvalitet, skole, fritid og nærmiljø. Elevene har 

gjennomarbeidet resultatene fra dette. Elevene har fått jobbe med noen 
temaer som de skulle utdype. 



 
Foreldrene vil måtte gjennomgå disse temaene på møtet i 
Nordavindshagen 23.02.22 

7. Skolen er i et 
samarbeid med 
Læringsmiljøsenteret i 
Stavanger 

Lærerens har gjennomført en ståstedsanalyse, denne viser hva 
personalet på skolen ser som styrker  
Styrker:  

- Styrke elevenes selvfølelse 
- Lærerne har forventninger til elevene 
- På vår skole utvikler vi en læringskultur der elevene opplever at 

det er rom for å prøve å feile 
- Lærerne på vår skole har vi god innsikt i det sosiale samspillet 

mellom elevene. 
- Vi har rutiner for klasseledelse som de voksen på skolen følger  

 
Utfordringer (sammenstilt fra elevundersøkelsen og 
foreldreundersøkelsen): 

- Motivasjon hos elevenes 
- Mobbing blant elevene 
- Arbeidsro 
- Foreldrene opplever at skolen ikke håndterer mobbesakene på 

en god måte. 
Utfordringene må diskuteres i foreldregruppa på neste FAU-møte. 

8. Forslag til saker som 
kan arbeides videre 
med 

Saker:  
- Belysning rundt skolen 
- Garderobesystem til barneskolen 
- Møblering mellombygget (støydemping, klesoppheng osv.) 

Møte hevet klokka 19.20 
 
Referent: Kine Mari Bertheussen 


