
 

Referat fra Fau møte 16.01.2020 

Sak 1 – informasjon fra rektor 

• Ny timeplan fra uke 4 

• Nytt tverrfaglig tema fra uke 4-9: Folkehelse og livsmestring.  

• Tilbakemelding fra elevundersøkelsen  

o Elevene skårer veldig bra faglig sammenliknet med andre skoler i kommunen, 

mens elevene melder tilbake noe mindre trivsel, noe mindre støtte hjemmefra 

og fra lærer i forhold til snittet i kommunen. Dette vil skolen se nærmere på.  

o Skolen jobber videre med å prioritere og systematisere data fra undersøkelsen 

og vil involvere elevrådet i å forstå og følge opp svarene. 

o Innspill fra Fau: Dersom skolen blir enige med elevrådet om spesifikke tiltak, 

kan det være ok å informere foreldrene om dette.  

• Uteområdene: Det blir nytt uteområde med litt annet design enn utkastet som er 

presentert for Fau tidligere. Uteområdet blir også litt forsinket til over sommerferien. 

Det blir også ny sykkelparkering Denne blir på innsiden av bommen.  

• Skolen har utarbeidet mal for utviklingssamtaler. Denne er litt enklere og mer 

standardisert.  

o På 10. trinn skal elevene ha en presentasjon på utviklingssamtalene. De fleste 

synes dette var bra, men skolen må være klar over at noen elever gruer seg til å 

holde en slik presentasjon.  

o Det ble også stilt spørsmål ved om elevene kan være med på å fylle ut 

beskrivelsene av seg selv og vurderingene i fagene slik at en kan unngå at det i 

noen sammenhenger blir for stort sprik mellom lærers vurdering og elevenes 

egenvurdering. 

o Det ble også stilt spørsmål ved om en kan vente med å gi elevene vurdering i 

fagene til sommeren i 8. trinn slik at ikke overgangen til vurdering blir så brå. 

Rektor informerte om at det er lov å vente med faglig vurdering til sommeren 

på 8. trinn og at det har vært vurdert. 

o Det ble også stilt spørsmål om foreldrene kan få uttalelsen i god tid slik at 

foreldrene kan ta kontakt med faglærere før selve elevsamtalen dersom det 

kommer frem noe i uttalelsen som foreldrene stusser over. 

 

Sak 2: Når informerer skolen om hendelser som har skjedd på skolen? 

Skolen har beredskapsplan for alvorlige hendelser. Men spørsmålet er når og hvem informeres 

når det har skjedd hendelser som ikke berører hele skolen. 

Skolen gjør alltid en vurdering av hvem de mener det er viktig å informere og hvem de mener 

ikke trenger særskilt informasjon.  

Hvis et barn er direkte involvert i en hendelse blir foreldrene alltid kontaktet. Hvis barnet ikke 

er direkte involvert blir ikke foreldrene alltid informert, men saken tas gjerne opp i klassen.  

 



Sak 3: Foreldrenettverk 

Alle klassekontaktene sa litt om frekvensen og erfaringene med foreldrenettverket. 

Foreldrenettverk er kjørt i alle klasser i høst med litt ulik frekvens. Det er et ønske fra skolen 

at det kjøres 2 samlinger på høsten og 2 samlinger på våren. Disse samkjøres i utgangspunktet 

ikke med andre arrangementer på skolen. 

På 10. trinn er det noe mindre motivasjon for foreldrenettverkene enn på 8. trinn. Alle hadde 

hatt minst en samling i høst. 

Det var varierte erfaringer med nettverket. 

• I noen klasser fungerte det godt. Mange foreldre stilte og i et par klasser måtte 

nettverket dele seg i mindre grupper for å få til gode samtaler 

• Noen klasser hadde også kjørt sosiale arrangementer enten i forkant eller som en 

erstatning for nettverkssamlingene 

• Det ble pekt på at det er viktig med en god møteleder som sørger for at alle slipper til 

og at samtalen flyter godt 

• Det ble også pekt på at i de klassene hvor samtalen ikke flyter så lett kan det være lurt 

å ha en agenda i bakhånd med et par saker som kan være aktuelle å drøfte 

• Det ble også spilt inn at det var lurt å sette av datoene i god tid for hvert semester 

• Ei gruppe hadde opprettet nettverksmøtene som arrangementer på Facebook med god 

erfaring 

• Avslutningsvis ble det også nevnt at det er viktig å presisere at det som sies på 

nettverkssamlingen forblir der og ikke tas med videre inn i andre sammenhenger. 

 

 

Referert av Leif Jensen 

 

 

 


