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17. april 2018 kl. 17.30

Sak 7.2018 Godkjenning av referat og innkalling

Godkjent

Sak 8.2018 Faste poster

Avvik: Ett avvik innenfor kategorien HMS, ett innenfor tjeneste/bruker. Avvikene er lukket.

Sykefravær: 1. kvartal er sykefraværet på 6,4 %, hvorav korttids er 3,3 %, mellomlangt 0,2 og langtids 
2,8. Det er en nedgang fra samme periode i fjor, da vi hadde et fravær på 13,4 % og hele 10,3 % var 
langtidssyke. Så den store nedgangen skyldes at disse enten er blitt friske eller gått over på andre 
ordninger.

Skolemiljøet (§9a-saker): I skrivende stund har vi 4-5 saker vi jobber med. Noen av disse sakene er 
kompliserte og tidkrevende. For å kunne løse opp i dem kreves intenst arbeid over tid både fra skole 
og hjem. Noen saker er også av en slik karakter at det ikke nødvendigvis er andre barns plaging som 
skaper mistrivsel eller utrygghet. Det er uansett skolens oppgave å forsøke å skape det trygt for den 
enkelte. Når vi har avsluttet en sak, dukker det gjerne opp en ny.

Skolen er i ferd med å lage en ny plan for et trygt skolemiljø. Målet er at den skal være ferdig skrevet 
før sommeren. Men selv om planen ikke er ferdig skrevet, har den nye paragrafen fått innvirkning på 
hvordan vi jobber når saker blir oppdaget. Det er også laget en foreldrebrosjyre som alle hjem skal få.

Fra dagliglivet ellers: Vi har lagt bak oss en fin vinter med mye vinteraktiviteter i form av skigåing, 
aking og lek i snø. Rett før påske hadde vi hyggelige påskelunsjer og fin påskesamling i fojaeen med 
påskespill av 2. og 4. trinn, mye sang og hvor elevene lærte om de ulike påskedagene og fargene som 
er i bruk i kirken i påsken.

Det er laget en «Digital strategi for skolen i Songdalen kommune». Hvis den vedtas av kommunestyret 
seinere i vår vil vi fra høsten 2018 investere i Ipads til 1. klasse, Chrome-book til 4. klasse og pc til 8. 
klasse.

Mobilhotell: Vi har dessverre avdekket at det har vært misbruk av mobiler i skoletida, til tross for at 
vårt reglement ikke tillater bruk av telefonen gjennom skoledagen. Derfor har man på 7.trinn nå 
innført mobilhotell, det vil si at telefonen blir levert ved skoledagens begynnelse og delt ut igjen før 
elevene skal hjem.
Elevrådet rapporterer.

FAU tar de faste postene til orientering, og gjentar spørsmålet om mobbeombudene er synlige og 
nevnes i §9a-saker.

Sak 9.2018 Trivselsundersøkelsen

1.-3. trinn: Ca 80 % trives bra eller veldig bra i klassen og på skolen, mens 2 % trives dårlig.
De fleste trives og har noen å leke med i friminuttene, men 2,5% av elevene liker ikke friminuttene. 
74% oppgir å alltid ha noen å leke med, resten bare av og til.
68% sier de ikke blir plaget eller holdt utenfor, mens nesten 30% oppgir av og til. Derimot er det 
ingen som svarer ja på at de holder noen utenfor, men 7,8 % sier de av og til gjør det. 7,8 % vet om 
noen som blir plaget eller holdt utenfor.



4.-7. trinn: Over 90% trives bra eller veldig bra.
93,1% har flere venner, 3,4 en venn og 2,3 ingen i klassen, og 83,9% har venner i andre klasser, mens 
15,5 har ikke. De fleste synes friminuttene er gøy og gleder seg til dem, men 0,6% gruer seg og 4% 
synes de er kjedelig.
13,2 % sier de er redde for noen og de er navngitte slik at lærerne og foresatte kan jobbe med deres 
atferd slik at de ikke virker skremmende på andre.
2,3 % sier de blir mobbet hver dag og det er mest sårende ord og kommentarer (11,5%, 4% sier de 
blir holdt utenfor og 4% på nett).
2,9% sier de har mobbet noen den siste måneden.
8 % har det ikke så bra på skoleveien og 1,1 % sier de har det dårlig.

Tiltakene som gjøres i etterkant av undersøkelsen:
1. Kontaktlærer tar en samtale med de elevene som har rapportert ett eller annet enten at de ikke 
trives, ikke har venner er redd for noen osv for å undersøke nærmere hva som ligger bak de de 
skriver.
2. Hvis det viser deg at det er noe som må følges opp, settes i verk tiltak som kan gjøre situasjonen 
bedre. Det kan være alt fra å sette i gang lekegrupper til samtale med sosiallærer eller helsesøster.
3. Alle resultat og tiltakene blir arkivert.
4. Kontaktlærerne melder tilbake til skolens ressursteam om resultatet og hvilke tiltak de har satt i 
verk.
5. Ledelsen involveres i vanskelige eller krevende saker og holder seg oppdatert om det som rører 
seg.

Sak 10.2018 Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. trinn. Det resultatet er offentlig. Her i kommunen tar vi 
elevundersøkelsen for 5.-7. trinn. Spørsmålene kan synes vanskelige, men vi får en pekepinn på 
hvordan elevene opplever skolehverdagen.
Som grafen viser, trives over 90 % av elevene godt eller svært godt, men 8,3 oppgir «litt». Heldigvis er 
det ingen som ikke trives i det hele tatt.
  
Det er ikke uvanlig eller unaturlig at noen elever trives litt bedre i friminutt enn i timene.
Flere av spørsmålene i undersøkelsen knytter seg til om elevene opplever å ha det trygt på skolen. 
Elevene oppgir at de voksne er opptatt av at elevene er greie med hverandre, og at de fleste reagerer 
når det ikke skjer.
De fleste oppgir at man ikke gjør narr av hverandre i klassen, mens andre ikke er helt enige i det. 6,3% 
oppgir å ha blitt mobbet de siste månedene. Mobbingen går ut på å bli ertet eller kalt stygge ting, bli 
holdt utenfor/baksnakket eller det har vært fysisk.
Siden denne undersøkelsen er anonym, er det ikke mulig å identifisere hvem som har sagt hva. Men 
som regel er det vi avdekker ved vår egen trivselsundersøkelse i samsvar med det vi ser på denne, 
derfor er den et godt supplement.
Elevundersøkelsen gir også skolen/lærerne tilbakemelding på hvordan de opplever andre deler av 
skolehverdagen, alt fra hvor stort fokus man har på grunnleggende ferdigheter til garderobeforhold.

Sak 9 og 10: FAU tar informasjonen til etterretning, og er opptatt av at tiltakene gjennomføres og det 
skolen har fått vite følges opp grundig, gjerne også gjennom kontakt med foreldrene der det er 
nødvendig. Vi lurer på hvor unge elever som får forklaring/assistanse når undersøkelsene fylles ut.

Sak 11.2018 Skolens start- og sluttider



Det blir ikke store forandringer på skolens start- og sluttider neste skoleår i forhold til inneværende år. 
Men på bakgrunn av erfaringene vi har gjort oss dette året, vil vi onsdagen bli litt lengre og fredagen 
litt kortere. Vi har prøvd å imøtekomme de innspillene som kom etter spørreundersøkelsen. For øvrig 
vil alle de kommunale skolene i Songdalen slutte kl 12.30 på onsdag fra neste skoleår.
Siden vi er avhengig av å slutte samtidig så mange ganger i uka som mulig av hensyn til skyssen, blir 
start og slutt-tider som følger:

FAU setter pris på at tilbakemeldingene vi har kommet med tidligere er tatt hensyn til i de nye tidene.

Sak 12.2018 Læringsmiljøprosjektet

Tunballen og Rosseland skole har fått bli med på pulje 4 i Utdanningsdirektoratets satsing 
læringsmiljø. Hovedmålet med prosjektet er å sikre gode og trygge barnehagemiljø uten mobbing og 
andre krenkelser.

Delmål - skole:
- Skoleeier skal videreutvikle sin kompetanse i å følge opp skoler og utvikle skoleledelsen. Skoleeier 
skal sørge for at prosjektet blir godt kjent i kommunen.
- Skolen skal utvikle et godt læringsmiljø. Den skal ha gode rutiner for å avdekke og løse mobbesaker. 
Ledelsen og de ansatte skal vite hvilke grep som er nødvendige for å utvikle en lærende organisasjon.
- PPT skal støtte og hjelpe skolene i arbeidet med å utvikle læringsmiljøet.
- Elevene skal være aktive deltakere i prosjektet.
- Foreldre skal involveres i prosjektet.

Utdanningsdirektoratet leder prosjektet og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning leder 
veiledergruppene som består av personer fra senteret og andre erfarne skolefolk. Prosjektperioden er 
to år med oppstart høsten 2018. Gjennom veiledning, støtte og kompetanseutvikling skal en 
konsentrere seg blant annet om temaene læringsmiljø, mobbing, endringsledelse og 
organisasjonsutvikling. Tilbudet skal bidra til å styrke arbeidet med læringsmiljøet i kommunen med 
en særlig oppmerksomhet rettet mot relasjonen mellom aktørene i og rundt barnehagen/skolen slik 
at en sikrer at alle barn opplever gode og trygge barnehage- og skolemiljø.
Dette arbeidet ser vi fram til med glede. Det blir en videreføring av arbeidet vi har startet på.

FAU tar informasjonen til etterretning og ser fram til læringsmiljøprosjektet.



Eventuelt: Skolefotografering
FAU ønsker å få presentert flere alternative fotografer til skolefoto i framtida, og ber skolens ledelse 
hente inn anbud og legge dem fram for FAU på første møte høsten 2018. 

Referent: Hildegunn M. T. Schuff (representerer 7B)


