
Referat FAU møte 15/03 

 Innkalling og forrige referat godkjent 

 Imponert over engasjementet fra nærområdet etter saken om «den fremmede mannen» 

som fulgte barn etter skoletid, saken ble diskutert enn del, og vi som foreldre savner å vite 

hva skal vi gjøre om vårt barn kommer hjem og forteller at de har blitt kontaktet av 

fremmede personer. Jeg tar kontakt med politikontoret og forhører meg om tiltak etc. om en 

slik ting dukker opp igjen (dvs. hvem kontakter vi etc.). Skolen har ikke ansvar for våre barn 

på skolevei, så politiet bør kunne komme med råd om dette mot formodning skjer igjen. 

 % tallene på trivselsundersøkelsen er gale:  

o 1-3 trinn: 84,6% trives, 11% middels og 2,3 % trives dårlig 

o 4-7 trinn: 87,4 % trives, 9,7% middels og 2,3% dårlig 

o Ruth går gjennom resten av tallene, men hun var nokså sikker på at dette var det 

eneste feil 

 % tallene på undersøkelsen er ikke det viktigste, men samtalene i ettertid med de barna som 

ikke trives/mobbes etc. er det som er viktig. Da mange barn ikke forstår hva de svarer på, 

ikke vet helt hva de svarer skal svare etc. (noen svarer at de blir mobbet, dette var i 1 klasse, 

de går nå i 4. for eksempel). 

 Vi etterlyste også en sammenligning med fjorårets undersøkelsen, men dette var Ruth 

usikker på om ble gjort. Hun skulle sjekke opp i dette, men pga forskjellige elevgrupper var 

kanskje ikke dette helt relevant. Men når det gjald elevundersøkelsen gjorde de dette 

 Sykefraværet hos lærerne er på vei opp igjen, hva tenker skolen om dette:  

o Høyere enn andre skolen i kommunen og høyere enn kommunen 

o Medarbeidersamtaler etc. viser at de ansatte trives på skolen 

o Man kan ikke skylde på elevene, selv om noen klasser har jevnt over masse bytting 

av lærere pga. fravær, det er mer sammensatt enn dette 

o Sykefraværet er alltid uventet og SAU bekrefter også at dette ikke går på trivsel 

 Foreldregruppe for å forebygge mobbing/opprette gode sosiale miljø i klassene, og kartlegge 

hva vi foreldre vil at skolen skal gjøre for at Tunballen skolen blir en bra skolen å være elev på 

o Vi vil sette sammen en gruppe på 4-6 personer som brenner for dette med mobbing, 

skolemiljø og barna våre. Det ble bestemt at Charlotte Hagen leder denne gruppa, og 

om vi visste om andre foreldre som var engasjerte i dette så kunne vi gjerne 

henvende oss til de direkte, eller ta opp på foreldremøte til våren. Ta kontakt med 

Charlotte om dere finner den rette personer til dette, eller selv føler dere kallet til 

dette (men får å involvere flere foreldre bør vi kanskje ha med noen som ikke 

allerede er involvert (dvs sitter i FAU   ) 

o Skolen har lagd ett grunnlag for hva gruppen skal jobbe med, men det er i hovedsak 

å kartlegge hva vi tenker er gode tiltak/kjøreregler for å forhindre mobbing, opprette 

gode sosiale klassemiljø, involvering av flere foreldre (og dermed elever) i sosiale 

sammenkomster/på foreldremøter etc.  

 Om noe er glemt i referatet er det pga referenten ikke var tilstede og jeg oppdaget dette litt 

seint  Så bare kom med tilbakemelding om dere føler noe mangler 

Ps, jeg stiller ikke til gjenvalg som FAU-leder så om noen følger seg kallet til å lede FAU neste år så 

meld dere til valg (dette vil skje på første FAU møte til høsten). 

 

FAU-leder Jeanette  


