
 

FAU MØTE  28.11.2018   

Bryne ungdomsskule  Kl 19.30 – 20.30  

    

 

 

Deltakere   Fravær 
Ann Kristin Lystrup Lie  Gry Gundersen 
Elsa Djuve Jerstad   Ellen Kristine Siqveland 
Astrid Hovland 
Sara Frostadottir 
Mina Elise Brunæs 
John Brigt Hope 
Laila Tøresby   
   

   

 Agenda 

- Litt info frå skulen 

- Etiske dilemma, case 

- Nasjonale prøvar 

- Livsmestring 

- FAU bank konto – registrering i Brønnøysund registeret 

 

- Informasjon fra skolen 

Juleball blir holdt 20.12.2018. Det er Elevrådet som organiserer selve kvelden. Elsa sender ut mail til 

klassekontaktene som organiserer videre vakter. Det blir 2 vaktskift – ett fra kl 19 – 21.00 og ett fra 

21 – 23.00. 

I gymsalen vil det være musikk og dans. Det vil også være bordtennis, spill, mulighet til å sitte i 

kantinen og ha eget lufteområdet. Forlater elevene området vil det si at de forlater festen og ikke 

har mulighet til å komme tilbake. 

Elevrådet har bestemt at det i år ikke skal brukes sko inne, det vil også være ørepropper tilgjengelig 

for de som ønsker det. Før festen vil også elevrådet ta en runde rundt i klassene for å dysse ned 

press på dyre kjoler, dresser etc.  



Elevene betaler 150kr og vil få pizza og brus. Det vil også bli salg av diverse snop. 

Det vil også i år bli tatt i bruk alkometer. Dette vil stå fremme synlig for elevene og vil bli tatt prøver. 

Før vakthold for foreldre vil det bli tatt en gjennomgang på hvordan «ungdommen» skal håndteres i 

forhold til myndighet. 

 

Personalsituasjon 

Etter jul vil det komme 3 nye miljø arbeidere på skolen. Dette på grunn av at 2 nye elever med 

nedsatt funksjon vil starte. Time kommune er varslet om underskudd. 

Ellers i år er det få langtids sykemeldinger. 

Det vil bli holdt en adventssamling i Bryne arbeidskirke 20 desember. 8 og 9 klasse vil få et skriv hjem 

med godkjennelse at elevene kan delta. De som ikke ønsker dette kan delta på alternativ samling på 

skolen. 

 

Case sak: 

En hypotetisk sak ble lagt frem som inneholdt ungdom og alkohol, der lærer ble informert og 

hvordan skolen skal håndtere slike saker. Konklusjon var at skolen bør reagere ved å kontakte 

foresatte samtidig som det er viktig at lærere opprettholder tillit og kontakt med elever. Viktig å 

involvere helsesøster eller annet personell. 

 

Nasjonale prøver: 

Siste årene har det vært målinger på nasjonale prøver. Det å måle resultat har vist seg å være 

positivt på både utvikling faglig og lærere. 

 

Elevundersøkelsen er ikke stengt enda. Resultat av denne samt Olweus undersøkelse vil bli satt opp 

på januar FAU agenda 

 

Livsmeistring: 

- Frokost hver dag fra kl 07.30. Det er rundt 40 – 60 elever som benytter seg av tilbudet hver 

dag. Det er god stemning i kantinen. Det er søkt om penger via kommunen for å subsidiere lønnskost 

+ innkjøp. 

- Vurdering i fag uten karakter: noen er fornøyd med ikke å få tall karakter mens andre 

etterlyser dette. Viktig at elvene får gode tilbakemeldinger på hvor de står og hva de må jobbe 

videre med. 



- Kurs i livsmeistring – det vil bli tatt en vurdering av dette kurset om 1 år. Elevrådet anbefalte 

å vurdere kurset ved å ta en enkel undersøkelse med noen få påstander med enkle svar alternativ. 

Undersøkelsen bør tas 2 ganger i året med bruk av samme parameter. 

Lærerne savner faglig påfyll – har derfor kontaktet BUP, familiesenter etc for mer informasjon. 

 

FAU bankkonto 

Sjekker med Heidi Løvbrekke på beløp som står på konto. Hvis beløpet kan øremerkes et formål 

(foredragsholder / frokost subsidiering) kan beløpet overføres til skolen og onto stenges. Det er ikke 

behov for at FAU har egen konto. 

 

Neste møter holdes kl 1900 i kantinen 

30.01.19 
27.03.19 
22.05.19 
 


