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Gruppe: FAU– møte 

Møtested: Digitalt 

Møtedato/ -tid: Mandag 26. april kl. 18-19:30 

Deltakere: FAU-representanter fra 8b (Alte Blomgren), 8c (Simon Thomas van Blaricum), 8d 

(Vanda Verenich ), 9b (Tina Grønnevik og Leiv Førland Bru), 9c (Anne Larsen 

Kleiberg), 9d (Marianne Gjerde), 9e (Jorunn Lilleskog-Zhu), 10d (Rune Tendenes 

Kristiansen), 10e (Håkon Rydland). 

Rektor Vibeke Vikse, avdelingsledere Bent Inge Ask og Ole Kristian Lie. 

 
  

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

    

Sak nr.:  

18-21 Godkjenning av forrige møtes referat 

19-21 Valg av referent og innmelding av saker til eventuelt  

20-21 Informasjon fra skolen 

 

Orientering om Covid-situasjonen/beredskapsnivå på ungdomsskolen, og 

skolens planer fremover.   

- Skolen opplever mindre smitte, og den ser for det meste ut til å være 

lokalisert rundt nærkontakter. Fortsetter lav smittetrend, går skolen 

antakeligvis tilbake til gult nivå om ikke så lenge. 

- Rødt nivå er krevende for elever og ansatte. Elever som trenger det (e. 

avtale med skolen) møter på skolen hver dag, ellers er det rullering. 

- Melding fra Udir taler for at det skal avholdes muntlig eksamen, og skolen 

planlegger for å gjennomføre dette for 10. trinn. 

- Evt. klasseturer er satt på vent til midten av mai. Da kommer det oppdaterte 

føringer fra skoleeier. 
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MOT-skole 

Som tidligere orientert, skal Svithun bli en MOT-skole. Pga. pandemien tar dette 

lengre tid enn ønsket. Det er fordi de fire lærerne som skal bli MOT-sertifisert må 

til Trondheim for å bli det, og det har pandemien satt en stopper for foreløpig. Hvis 

alt går etter planen, reiser personalet til Trondheim for sertifisering i august. 

 

Skolemat-ordningen  

Skolen har fått signaler om at skolemat-ordningen fortsetter i 2 år til. Allergivennlig 

mat og halal er nå på plass. 

 

Avslutning 10. trinn 

Skolen planlegger med 3 ulike scenario for avslutning og vitnemålsutdeling på 10. 

trinn. Hvis smittesituasjonen er lik som nå, vil elevene motta vitnemål på skolen, og 

denne seansen vil bli streamet slik at foreldre/familie kan få det med seg. Skolen 

anbefaler ikke at FAU lager sommeravslutning.  

 

Høstens 8.trinn 

Svithun får 141 nye 8.klassinger til høsten, fordelt på 5 klasser. Skolen har ansatt 3 

nye lærere og planleggingen av skoleåret 2021/2022 er godt i gang.  

 

 

Orientering om saker til SU  

Forskrift til ordensreglement  

Ordensreglementet har vært til revidering på bestilling fra politikerne, det gjelder 

særlig punktet om mobil skal være lov å bruke på skolen eller ei. Politikerne satte et 

tydelig premiss om elevinvolvering, og skolen har kjørt prosess både i elevrådet og 

med høringer i klassene. Tilbakemeldingene viser et tydelig ønske for en endring i 

regelen om innsamling og bruk av mobiltelefoner, smartklokker o.l. Svithun har 

vært en mobilfri skole siden 2015 og har sett mye bra med ordningen, samtidig som 

det har blitt vanskeligere å samle inn telefoner fra alle elevene, og det har blitt mer 

støy rundt innsamlingen. Gjennom spørreundersøkelser og samtaler med elevene, 

viser flertallet at de ønsker å kunne ha mobilen i friminuttene, og skolen anbefaler 

derfor endring i ordensreglementet.  

 

Dette innebærer: 

• Elevene får lov å ha mobil med på skolen, til bruk i skolens friminutt. 

• Mobiltelefonene skal ikke være synlige eller i bruk i undervisningstiden 

(med mindre dette er avtalt med lærer) 

• Mobiltelefoner skal under ingen omstendighet være med i dusj- eller 

garderobeområder, og skal leveres inn i forkant av kroppsøvings- og 

svømmetimer. Mobiltelefonen leveres tilbake etter endt undervisningssøkt. 

• Kantinen er mobilfri sone. 

• Elevene er selv ansvarlige for verdisaker som tas med på skolen. Ekstra 

fokus på nettvett. 

Forslag til vedtak legges fram for SU 3. mai. 

 

 



Handlingsplan for et trygt skolemiljø 

Skolens handlingsplan er revidert i tråd med nytt rundskriv om skolemiljø i 

Stavanger kommune. Til orientering. 

 

21-21 Hvordan jobber skolens sosialrådgiver?  

Informasjon fra Anne Marie, sosialrådgiver på Svithun. 

- Anne Marie er 50% sosialrådgiver og 50% spesialpedagog. Fra før har hun 16 

års erfaring som kontaktlærer.  

- Hun jobber tett med miljøteamet, skoleledelsen, kontaktlærere, andre instanser 

– og elever. Hun er alltid involvert når det er elever som følges opp av andre 

instanser i skoletiden. Samarbeider tett og godt med BUP, også når det gjelder 

veiledning av kontaktlærere. Elevene merker når samarbeidet fungerer, og det 

gir også raskere resultater. 

- Anne Marie opplever at arbeidet er veldig givende, og at hun ser fremgang når 

de jobber med relasjonene. Hun er opptatt av positiv forsterkning, og av å feire 

den minste fremgang. 

- Ensomhet preger en del av elevene hun har kontakt med. Det er 

bekymringsfullt. Flere opplever forsterket ensomshetsfølelse i pandemien, og 

for sosialrådgiveren er «psykisk helse viktigere enn kohorter»; dvs at elever 

som trenger å møte på skolen, får lov til det – på tvers av klasser – men under 

vanlig smittevernregime.  

- Hvis sosialrådgiver eller miljøteamet er bekymret for en elev og for eksempel 

mistenker rus eller andre bekymringsfulle ting, vil foreldre alltid bli kontaktet. 

Hun opplever godt samarbeid med hjemmene.  

- Når det gjelder elever som trenger trygge voksne i overgangen til videregående, 

tas disse vare på gjennom et eget «program». 

- Anne Marie har også nylig gjennomført overføringssamtaler med barneskolene 

og forbereder oppstarten for nye 8-klassinger som trenger ekstra trygging før 

overgang til ungdomsskolen.  

- Forebygging av selvmord et et tema det er mye fokus på. Mange av skolens 

personale skal på webinar om dette i uke 18.  

22-21 Saker fra SMU 

Referat fra møtet er lagt ut på skolens hjemmeside. Hovedsaker kort 

oppsummert: 

- Nok et skoleår uten Hei verden-aksjonen. Skolen har sett på alternative 

innsamlingsmuligheter, men har pga smittevern ikke gjennomført. Det er viktig 

for skolen å holde fast ved prosjektet og planlegger for ny solidaritetsdag neste 

skoleår.  

- Spillrom/Einherjar. Skolen har etablert et eget spillrom, og har i den 

forbindelse fått midler fra Såkornfond for lærere. Målet for søknaden er å 

utvikle tilbud om pedagogisk og fagdidaktisk bruk av dataspill på skolen. 

Spillrommet er etablert som et samarbeid mellom skolen og e-sportgruppa 

Einherjar. Flere av våre elever nytter seg av tilbudet på ettermiddagstid. 

- Også elevrådet er opptatt av psykisk helse. Stavanger kommune har gående en 

ekstra satsning på psykisk helse blant ungdom hvor de nå har bevilget midler, 

og det er av disse det er søkt om midler til egen psykologstilling, som kommer 

i tillegg til de 2 helsesykepleirne som er på skolen 4 dager i uken.  



- Oppdatering: Kommunen har nå fått lov å ansette 3 psykologer, dvs. 1 

psykolog i hvert distrikt i kommunen. St. Svithun tilhører sentrum distrikt.   

 

23-21 Kort oppsummering: Foreldremøte om unge og psykisk helse 

Rundt 300 foresatte fikk med seg møtet. Referat er sendt til FAU-representantene 

som har videresendt til sine respektive klasser.  

24-21 Natteravnene 

Kort statusoppdatering fra Vanda Verenich som koordinerer natteravnene på 

Storhaug.  

- Vi gikk 1 kveld i mars før vi igjen ble frarådet ravning. Vanda oppdaterer 

gruppen på Spond så snart det er noe nytt å melde.  

- Ungdom trenger å ha voksne tilgjengelige selv om det er pandemi. Særlig 

nå som ingen går natteravn, oppfordrer FAU foreldre/foresatte til å gå turer 

på kveldstid i helgene, særlig i området langs sjøen. På fine kvelder er det 

en del festing her. Trygge og synlige voksne er preventivt ift uønsket 

adferd, sier SLT-koordinator på et tidligere FAU-møte.  

25-21 Avslutning 10-trinn 

Skolen planlegger avslutning og vitnemåls-seremoni for 10. trinn. De planlegger for 

ulike scenarier, men regner med at dette vil bli gjennomført som i fjor med 

vitnemålsseremoni for elevene og streaming til foreldre/familie. Skolen anbefaler 

ikke FAU å arrangere en alternativ sommerfest/avslutning. Som mange erfarte i 

påsken, er det lite som skal til før en stor andel familier sendes i karantene hvis det 

bryter ut smitte på ungdomsskolen. 

  

26-21 Eventuelt  

Ingen saker 

 

Dette var skoleårets siste ordinære FAU-møte. FAU-leder kaller likevel inn til en halvtimes 

møte i juni for å oppsummere året og finne ut hvem som er med til høsten , hvor det 

eventuelt blir ledige verv osv. 

 

 

Frafall meldes  

 

 

Hilsen Tina Grønnevik 


