
 
 

 

 

Referat fra storforeldremøtet 4. september kl 1900 – 2000 
 

Tilstede: Kinga, Birgitte Kalvatn, Ruta, Nina, Tonje, Andre, Geir-Harald, Agrita, Aina 

 

Traktering: Kaffe, te, vannmelon, gulrot og kanelsnurrer 

 

Saker:  

• Kommunes folkehelsekoordinator Birgitte Kalvatn informerer 

o Ungdataundersøkelsen tatt i hele Norge fra ungdomsskole og oppover. Birgitte sier at 

Gildeskål har floker/utfordringer da vi skårer lavt i forhold til landsgjennomsnittet i for 

eksempel : 

▪ Ikke fornøyd med skolen 

▪ Ikke fornøyd med fritidsaktiviteter 

▪ Ikke fornøyd med lokalmiljøet 

▪ Hvem trener ukentlig 

▪ Plaget av depressive symptomer 

▪ Føler seg ensom 

▪ Føler seg mobbet 

▪ Tydelig beruset 

o 1. oktober skal politikken diskuterer ungdataresultatene og finne ut hvordan kan 

Gildeskål bli en god plass for ungdommer å være.  

o Kosthold 

o Søvn 

o Mobilbruk 

▪ Skjermtid påvirker søvn 

o Energidrikke 

▪ Kan gi nyresvikt, hjertebank, uro, skjelvinger, angst, søvnproblemer 

• Kommunens satsningsområder – kvalitetsplan- brukerundersøkelser- egne svar – våre tiltak 

o Mange områder og ta tak i, men vi fokuserer på det elever, lærer og foreldre har sagt på 

denne skolen og ser det opp i mot kvalitetsplan, elevundersøkelsen, 

foreldreundersøkelsen for å finne våre satsningspunkter dette skoleåret. Her er noe: 

▪ Nye fagplaner 

▪ Gode relasjoner med skole-hjem – FAU – hyppiger og /eller utviklingsamtaler - 

digitalt- foreldremedvirkning 

▪ Elevmedvirkning innen for gitte rammer 

▪ Nasjonale prøver 

▪ PRUVA – undervisningen skal være praktisk, relevant, utfordrende, variert og 

aktiv 

▪ Pc i skolearbeid 

▪ Klasseledelse:  

• Lærer først inn 

• Klare mål for undervisningsøkten 

• Oppsummering 

• Lærer følger i gangen.  

 



 
 

 

▪ Foreldrenes oppgaver (sagt av våre elever): 

• God matpakke – trivsel 

• Hjelpe til med lekser 

• Framsnakke skolen 

• Stille opp på arrangementer.  

• Trafikksikker skole og barnehager – et felles ansvar mellom skolen og foreldre – skiltet skal på 

veggen.  

o Skolen skal :  

▪ Gi info på storforeldremøtet og klasseforeldremøter 

▪ Gjennomføre trafikkopplæring på alle trinn 

o Foreldrene skal: 

▪ Gi trafikkopplæring 

▪ Parkerer med snuten frem 

▪ Slå av bilen 

▪ Bruke sykkelhjelm og bilbelte – være gode rollemodeller 

▪ Sikre barn i bilen 

• Helsefremmende skole 

o Skolen har 10 sammensatte kriterier som vi skal forholde oss til. Vi har gjort mange 

tiltak allerede og gjør mye etter forskriftene så nå skal skiltet for at vi er godkjent 

opp.  

• E-dialog:  

o Dette er en sikker løsning som bevarer personvern i forbindelse med henvendelser til 

skolen. Gå inn på Gildeskål kommunes hjemmesiden når dere skal søke om permisjon eller 

har andre henvendelser til rektor.  

• Fravær- elever – repetisjon: 

o Foreldrene skal ringe/sende melding til skolen  

o Lærer ringer hjem etter 1. time, vi trenger og vite at ikke noe er skjedd på skoleveien 

o Mye fravær for elever blir tatt tak i med egne tiltak 

• Hjemmesiden: 

o Vi kommer til å fortsette å bruke hjemmesiden til å legge ut viktig informasjon, 

undervisning, referater, årsplaner i fag og enda mer. Følg med når linken kommer på 

facebook. 

• Svømming:  

o Noe er ikke avklart enda i forhold til svømming dette året, men vi har en Plan A som vi 

håper går igjennom. Da vil vi ha intensiv svømmeopplæring med at alle fra skolen drar 

sammen på mandager. Det vil komme mer info når alt er klart. Vi ser for oss oppstart 

etter høstferien.  

• Skolehelsetjenesten:  

o Ny mann: Tor Eivind Nilsen tlf: 48098344 

o Kommer hit 10 ganger i året fra kl 1000 – 1100. 

o Det kom kommentarer fra foreldrene på at dette hørtes lite ut 

• Råd og organer:  

o Liten gjennomgang av hvordan elevene har påvirkningsmulighet gjennom klassråd, elevråd 

og su. Foreldrene gjennom FAU og SU. Rektor ønsker at det i klasseråd velges to 

representanter som stiller i FAU fra hvert trinn.  

• §9A – opplæringsloven 

o Kort info om nulltoleranse for mobbing 



 
 

 

 

o Mobbeknappen 

o Hva skolens oppgaver er 

o Hva er foreldrenes oppgave 

• Eventuelt: 

o App for foresatte i skooler og visma. Det kan vise seg at vi ikke har app i forbindelse 

med visma og foreldrene må da logge seg inn via hjemmesiden der det ligger en link. 

Skooler har app. I første omgang så skal lærerne legge ut ukeplanen slik at den er 

tilgjengelig på nett for elever og foreldre. Senere skal vi ta i bruk for eksempel 

meldinger til og fra hjemmet. Vi gir beskjed om dette. 

o Melkeordningen:  

▪ Hva gjøres med melken som eventuelt blir igjen? Forslag fra rektor er av den 

fryses ned og kan brukes i vafler og kakao. Foreldrene sa seg enige da de 

absolutt ikke ville ha melkepakken tilbake.  

▪ Hva tas med av drikke? Skolen anbefaler ut i fra helsedirektoratet og at vi skal 

være en helsefremmende skole. Foreldrene vil gjerne ha en lik praksis og det blir 

da foreslått at dette tas opp i klasseråd evt FAU slik at det ikke er noen som 

kommer med for eksempel sjokolademelk. Dette er anbefalingene: 

• Lettmelk 

• Ekstra lett 

• Skummet 

• vann  

o Hva med ansvargruppemøter nå som Elin Brattøy er borte. Rektor skal undersøke, men 

hele situasjonen er litt uklar enda om faktisk Elin skal delta på noe.  

• Det ble delt ut kopier på viktig informasjon disse legges ut på hjemmesiden sammen med 

referatet: 

o Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing 

o Vårt bord er dekket med  

o Handleliste for barn – velg sunt 

o Kriterier for helsefremmende skole 

 

 

 

Referent: Rektor Cicilie Mortensen, 05. 09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


