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Gruppe: FAU–møte 

Møtested: Digitalt / Google Meet 
Møtedato/ -tid: Tirsdag 9. mars 2021, klokken 18 – 19.30 
  

Deltakere: FAU-representanter: Gholamali Fagihi (8A),  Alte Blomgren (8B), 

Simon Thomas van Blaricum (8C), Vanda Verenich (8D), Ingunn 
Oddsen og Terje Hettervik (8E), Tina Grønnevik (9B), Anne Larsen 
Kleiberg (9C), Marianne Gjerde (9D), John Inge Hansen (9E), Elin 
Minde (10B), Rune Tendenes Kristiansen (10D), Håkon Rydland 
(10E) 

Referent: Håkon Rydland 

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   14.03.21 

 Sak nr.:   

 10-21 Godkjenning av forrige møtes referat 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

 

 

 11-21 Valg av referent og innmelding av saker til eventuelt 

 

Vedtak: Håkon Rydland velges som referent. Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 12-21 Informasjon fra skolen 

 

Representanter for skolen hadde dessverre ikke mulighet til å stille på møtet i 

dag, men vi går igjennom et infoskriv fra dem. 

 

Covid-situasjonen: 

Det er ingen endringer per nå, men dette vurderes uke for uke. Før påske blir 

det ingen endringer så lenge det ikke kommer pålegg om tiltak fra 

myndighetene. 
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2/5 

Skolen har en ny mutantplan som trer i kraft dersom man mistenker smitte av 

de nye og mer smittsomme covid-variantene: 

• Ventekarantene – familiemedlemmer av elever i karantene er også i 

karantene fram til negativt prøvesvar. 

• Innskjerpinger kan innføres på enkeltskoler 

• St. Svithun skole er klar til å dele klassene i to for å redusere størrelsen 

på kohortene. Skoledagen vil da bli delt i to med 3 timer skole og 2 

timer hjemmeskole. Elevene som har hjemmeskole vil få 

læringsoppdrag og får i større grad ansvar for egen læring. 

• Hver lærer skal være involvert med så få kohorter som mulig. Noen 

klasser/kohorter kan få nye lærere for å få til dette. 

• Alle møter skal holdes digitalt. 

 

Spørsmål til skolen: 

• I hvilken grad er denne planen unik for St. Svithun skole? 

• Hva skjer med språkfag og andre fag der elever blandes? 

 

 

Økonomi: 

Skolen har gjort ferdig regnskapet for 2020. De melder om et forbruk på 

98,27% av budsjett, som er noe lavere enn forventet. 

Skolen får ikke overføre gjenstående til neste år. 

Regnskapet gås igjennom på SMU-møte mandag 15.03. 

 

Spørsmål til skolen: 

• Hvordan har covid-situasjonen påvirket regnskapet for 2020? 

 

 13-21 Saker fra SMU 

 

Det har ikke vært møte i SMU siden forrige FAU-møte, så ingen ny 

informasjon her. FAU ønsker at møtene samkjøres bedre slik at vi har fersk 

info til FAU-møtene. 

 

Tina Grønnevik lurer på om noen i FAU kunne tenke seg å formalisere FAU på 

St. Svithun. Ved å registrere FAU i brønnøysundregisteret kunne vi hatt en 

kasse med midler for å kunne arrangere møter med betalte forelesere og bidra 

til skolen på forskjellige måter. 

 

- Ingen tilbakemelding på dette per nå. 

 

 14-21 Hvordan jobber yrkes- og utdanningsrådgiveren (YoU) på skolen? 

 

Frank Gjerde var invitert til møtet, men kunne dessverre ikke stille. I stedet har 

vi fått et notat der han informerer om hvordan han jobber. 

 

Frank jobber 50% som yrkes- og utdanningsrådgiver på skolen. Prosessen med 

yrkes- og utdanningsrådgivning blant elevene starter på 9. trinn. Hver elev har 

en karriereperm som de jobber med. Frank er til stede i klasserommet flere 
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ganger gjennom året og svarer på spørsmål og hjelper elevene med 

begrepsforståelse. 

 

Han har også personlig rådgivning med hver enkelt elev 3 ganger i løpet av 9. 

og 10. trinn. Første gang på vårparten i 9. trinn, deretter i starten av 10. trinn og 

en gang når det nærmer seg søknadsfristen til videregående 1. mars i 10. trinn. 

 

Klassevis og personlig veiledning har heldigvis latt seg gjennomføre omtrent 

som normalt på tross av situasjonen vi står i. 

 

Skolen har også fast opplegg med hospitering på 9. og 10. trinn. Det arrangeres 

også fagsafari på Jåttå og offshore- og maritimdager på Oljemuseet. Mye av 

dette har dessverre vært umulig å få til det siste året. 

 

Frank er opptatt av å framsnakke både studieforberedende og yrkesfag. Det 

oppleves at det er en del fordommer mot yrkesfaglig utdannelse, men dette 

leder også til yrker samfunnet er avhengige av. Det er også viktig å få fram nye 

fagretninger, yrker og muligheter. 

 

90% av elevene fra St. Svithun gjennomfører videregående. Dette er høyere enn 

snittet både i fylket og i landet. 

 

For mer informasjon anbefaler Frank at foreldre abonnerer på nyheter fra YoU 

Rådgiver på skolens hjemmeside hvor han legger ut informasjon. 

 15-21 Foreldremøte om unge og psykisk helse 

 

Vi har i dag besøk av mobbeombud Nina Bøhnsdalen og styreleder i KFU 

Stavanger, Anja Sandsmark, for å få litt informasjon om hva de driver med og 

hvordan de jobber. 

 

Nina Bøhnsdalen 

• Jobber 50% som mobbeombud i kommunen. 

• Lavterskeltilbud for 1. til 10. klasse. Tilbyr støtte til foreldre og barn i 

saker knyttet til mobbing. 

• Fungerer som samtalepartner for foreldre som har strevd lenge med 

kommunikasjon med skolen. 

• Det har ofte gått lang tid, som har ført til en låst situasjon når Nina 

kobles på en sak. 

• Det er også skoler som tar kontakt ifm. kommunikasjon med foreldre til 

barn som har det vanskelig. 

• Mobbeombudet kan være med i møter mellom skole og foreldre. Møter 

da gjerne som støtte til foreldre som stiller alene mot et team fra skolen 

og stiller kritiske spørsmål. Mobbeombudet har mye erfaring med saker 

som noen ganger kan strekke seg over flere år og bidrar til å gjøre 

møtene produktive og ryddige. 

• Noen ganger er det nødvendig å ta saker videre til statsforvalteren. 

Mobbeombudet kan hjelpe til med dette. 

• Det er de voksne som har ansvar for å få slutt på mobbing, men det er 
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en andel av foreldre og skole/barnehageansatte som mener at barna har 

skyld i mobbingen selv, eventuelt kan unngå mobbing med litt innsats. 

(5-10%, avhengig av hvordan man spør) 

• I flere tilfeller (på ungdomsskole/videregående skole) oppgir elevene at 

det er voksne som er skyld i at de ikke føler seg trygge på skolen. 

• Mobbing kan også utvikle seg til å bli en konflikt i nærområdet der 

mobbing blant barn resulterer i splid mellom foreldre. 

• Utestenging er den hyppigste formen for mobbing. Gutter i spill og 

jenter på snapchat. 

• På videregående skole er det generelt mindre mobbing enn på 

barne/ungdomsskolen, men der er det oftere lærere som mobber. 

• Mobbeombudet markedsføres ikke spesielt, men blir funnet av foreldre 

gjennom skole, søk på nett, osv. 

• Mobbeombudet holder fagdager for skoler. 

• Det er behov for en større stilling, men målet er å bli overflødig. 

 

Anja Sandsmark 

• Sitter i utvalgsstyret for oppvekst der hun har talerett, men ikke 

stemmerett. 

• KFU treffer politikere en gang i måneden og diskuterer saker på 

agendaen før møtene. 

• KFU opplever å ha en reell innflytelse på skolepolitikken i kommunen. 

• Hver sjette uke er det møte med skolesjefen hvor det tas opp saker fra 

foreldre og andre. Her inviteres relevante personer fra fagstaben. 

• KFU representerer alle kommunedelene og fremmer ikke enkeltsaker 

eller -skoler med mindre det har prinsipiell verdi eller ved f.eks. 

Sammenslåing av skoler. 

• FAU kan bidra ved å være aktive og holde dialog med skolen og få 

informasjon ut til foreldrene. 

 

Foreldremøte om unge og psykisk helse 

Her er vi så heldige at vi sannsynligvis klarer å få til 2 foredrag. 

• 23. mars vil uteseksjonen og skolehelsetjenesten fortelle om hvordan de 

opplever hva som foregår i miljøene ungdommene våre er en del av. 

 

• 20. april blir det foredrag med mulighet for spørsmål med Hedvig 

Montgomery, psykolog med familieterapi som spesialitet. 

 16-21 Natteravnene 

 

For øyeblikket frarådes natteravning, men det nærmer seg at retningslinjer er på 

plass slik at dette kan settes i gang igjen. På tross av dette går det likevel en 

gruppe i sentrum og en på Hundvåg. 

 

Ravnene melder at en del ungdom henger ved St. Svithun barnehage og slenger 

fra seg sneiper og snus. Dette er ikke bra for barn å få i seg, så alle bør være litt 

obs på det. 
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 17-21 Eventuelt: 

 

Det stilles spørsmål om hvem vi kan invitere til å snakke på FAU-møtene. 

Noen forslag: 

• Helsesykepleier 

• Uteseksjonen 

• Noen med innblikk i hvilke SoMe-plattformer ungdommen bruker for 

tiden som kan fortelle litt om dette. 

• Informasjon fra skolen om nettmobbing. 

 

 

 

Neste FAU-møte: 26. april. 

 

Møtene gjennomføres på̊ Google Meet så lenge skolen er på gult nivå. FAU-møter legges 

vanligvis 1 uke før SU-møtene. 


