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Til stede Kurt Jensen (8a), Helge Hansen (8b), Lukasz Kosewski (8b), Terje Netland (8c), 
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Frafall 8E og 9A 
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Sak 1: Velkommen og oppstart av nytt FAU-år.  
 
Verv for skoleåret 2021/2022: 
Leder: Tina Grønnevik, 10b 
Nestleder: Simon van Blaricum, 9c 
SMU-leder: Marianne Gjerde, 10d 
SMU representant: Gunnar Thesen, 8d 
 
 
 
Sak 2. Orientering fra skoleledelsen v/Vibeke Vikse og Bent Inge Ask 
 
Oppstart: 
Skolen er glad for å starte på grønt nivå. Opplever at elevene har lavere skuldre, godt å slippe å ta 
hensyn hele tiden. Masse liv og glade elever. 
 
8. trinn: fokus på relasjoner, bli trygge 
9. trinn: leirskole uke 39 og 40 
10. trinn: hospitering neste uke (utsatt fra i vår). En del skoler har ikke tatt inn elever til hospitering pga 
smittetrykk, men nå skal alle ha fått plass. 
 
Høsttur i september ble utsatt pga bekymring for smitte, men nå er det satt opp ny tur 6. okt. Høstturen 
er en viktig del av skolens årshjul. 
 
Situasjonen vedr. Covid-19: 
Har vært noe smitte i oppstarten, så elever og ansatte må fortsatt ta smittevernhensyn. 
Vaksine 12-15 åringer: foresatte velger selv og følger selv barn til vaksine. Skolen har ikke noe med 
dette å gjøre, formidler kun informasjon. Samtykkeskjema leveres til vaksinestasjon – ikke til skolen. 
 
St. Svithun er blitt MOT-skole – endelig 
Coachene er sertifisert og er i gang med undervisningen. 2 lærere og 2 fra miljøteamet drifter øktene, i 
tillegg har alle lærerne hatt om MOT på planleggingsdagen. Elevene som nå har startet i 8. får fullt 
program med 12 økter a 3 timer, fordelt på 3 skoleår.  
MOT er forankret i overordnet del i læreplanverket. St. Svithun er med i to program; Robust ungdom 
og Skolen som samfunnsbygger. Skolen har også Ung motivator-program for å sikre overgangen 
mellom barne- og ungdomsskolen. Neste år planlegges et MOT-foreldremøte. 
 
Skolemat-prosjektet 
St. Svithun fortsetter som pilotskole. Alle trinn får skolemat 3 ganger i uken. Skolen er godt fornøyd, 
god respons av elever. 



Juleball:  
Elevene savner dette! I år har vi en logistikkutfordring: vi har bikket 400 elever. Her må foreldrene på 
banen for å finne et lokale.  
FAU må opprette en komite som samarbeider med skolens elevråd rundt planlegging og 
gjennomføring. FAU står for organisering, vakter og logistikk. Elevrådet ansvarlig for innhold 
Juleballet har tidligere blitt finansieres av inngangsbillett på 100 kr pr elev. 
FAU oppfordres til å søke om midler. Mulig vi er for sent ute.  
Forslag til dato for juleball: siste torsdag i november eller 2. desember 
 
Foreldresamarbeid: 
Ledelsen ønsker kort vei fra foreldrerepresentanter til skoleledelsen/ansatte. Viktig at representantene 
formidler videre det som tas opp i FAU med klassene. Skoleledelsen ønsker at vi drar i samme 
retning, og heier på lavterskel trivselstiltak. Minner ellers om de sosiale tiltakene som er viktig at alle 
kjenner til:  

• Miljøteamet tar imot elevene hver morgen 

• Frokosttilbud i kantinen  

• Læringsverksted/leksehjelp 
 
Annet:  
Skolen opplever en del ugreit språk blant elevene. Det virker til å ha satt seg en sjargong. Dette blir 
det fokus på i høst. 
 
 
Spørsmål fra salen: 
Hva gjør vi når elevene har fravær pga. symptomer, men er friske nok til å jobbe. Det er vanskelig å få 
fullverdig skoledag hjemme. Kan vi få til noe samarbeid med skolen her? 

- Per nå er det arbeidsplanen og selvstudium som er utgangspunktet. Skolen har ikke tilbud om 
hjemmeundervisning når skolen er på grønt nivå.  

- Foresatte oppfordres til å lage avtaler med lærer ved lengre fravær.  
 
 
 
Sak 3: Hvordan vil vi ha FAU-møtene?  
Diskusjon rundt møteform og evt. saker vi ønsker å jobbe for/med.   
Flertall for fysiske møter.  
 
Møteplan: 

• 2 møter på høsten (20/9 og 1/11)  

• 3 møter på våren 

• FAU-møtene er vanligvis en uke før SU-møtene 
 
 
Alle representanter bes lese dette:  
Alt du trenger å vite om Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) - Foreldreutvalget for grunnopplæringen 
 
 
Sak 4. Orientering fra SMU og valg av SMU-representant 
Marianne Gjerde er SMU-leder for dette året. 
Gunnar ble valgt til SMU-representant.  
 
Slik fungerer SMU (skolemiljøutvalget): 
Bent Inge er skolens representant, han kaller inn. Bent Inge bringer saker videre til lærerne og 
elevrådet tar det inn i Klassens time.  
I SMU er det ellers representant fra skolehelsetjenesten, vernetjenesten og elevrådet. 
 
Saker som var oppe på forrige møte: 

- Trinnene blir større. I år er det 15 klasser, men klassene er større enn noen gang. Neste år 
blir det 16 klasser på trinnet.  

- Leksehjelp drives av miljøteamet – tirs, torsdag. Veldig godt tilbud – spre ordet! 

https://foreldreutvalgene.no/fug/alt-du-trenger-a-vite-om-foreldreradets-arbeidsutvalg-fau/


- Skolen har inngått avtale om leirskole på Knaben i flere år fremover. Dette er et veldig proft 
opplegg. OBS! Her må klassekontakter og FAU formidle at skolen har samarbeid med 
Frilager. Her kan elevene låne alt de trenger. Dette er et tilbud som gjelder for alle! 

- Skolehelsetjenesten: Ber foreldre ta kontakt med FHI ved spørsmål rundt vaksinen. 
- Elevrådet har hatt oppstartseminar.  
- «Foreldre Spør»: FAU-representanter bes informere foresatte om denne spørsmål-svar-

tjenesten fra kommunen.  
- Mobilbruk i solen: Nå har elevene stemt for å få bruke mobilene på skolen – demokratisk 

prosess. Men: det fungerer ikke helt gunstig. En del tilbakemeldinger på at mobilbruk gjør at 
elevene er mer utsatt for digital mobbing, distraksjon i timene, og i friminuttene blir det mindre 
aktivitet fordi folk søker mot telefonene. En del lærerne opplever også å bli mer utsatt for å bli 
tatt bilder av i skjul osv.  

 
Diskusjon: Hvor langt skal medbestemmelsesretten strekke seg? Skal FAU ta tak i denne saken igjen? 
Er den nye ordningen en prøveperiode? Skal den evalueres? 
 
Forslag: SMU-representanter spiller spørsmål tilbake til elevrådet, og foreslår samtidig at de tar initiativ 
til å lage felles regler for mobilbruk i form av en plakat eller annet synlig de kan forplikte seg til. Dette 
kan de hekte på Klassens time og arbeidet med «Hva er en god skoletime?».  
 
 
 
Sak 5. Valg av representanter til Juleball 2021-komité 
Guro Skjelstad – 10. trinn  
Atle Blomgren – 9. trinn 
Helge Hansen – 8. trinn  
 
Komiteen kobles på Bent Inge og elevrådet, og starter planleggingen.  
 
 
Sak 6. Status fra Natteravnene   
Vanda, 9D, koordinerer natteravnene. Samarbeid med frivilligsentralen. 
Vi har per nå nok foresatte til å dekke fredagskvelder. Samarbeider om å få flere fra frivilligsentralen 
slik at vi også kan dekke lørdager etter hvert.  
 
Obs! Natteravnene har blitt tipset om at det er noen som henger med rusavhengige i området rundt 
skolen.  
 
Diskusjon:  

- Hvor skal de unge henge? Kan FAU rette henvendelse til Ungdom og fritid om å åpne 
fritidsklubben? 

o Tina kontakter Ungdom og fritid 
- Skal FAU ta opp igjen tråden fra i fjor om å lage felles foreldremøte i samarbeid med SLT-

koordinator, Uteseksjonen, Politiet?  
o Tina sjekker med instansene om de fortsatt ønsker et slikt fellesmøte og når de 

eventuelt har kapasitet 
 

 
Sak 7. Eventuelt 
Innspill: Ang. utfordringer med mobiler og nettvett: Kan vi kjøre et nettvett-program? Redd Barna har 
tilbud om slikt. 
 

o Tina sjekker med mulige tilbud via KFU. FAU har per nå ikke budsjett til å arrangere noe som 
koster penger.  

o FAU spiller også tilbake til skolen om dette er noe som kan tas opp for eksempel i forbindelse 
med MOT?  

o Det er noen som melder om ulik håndheving mellom lærere/klasser/trinn. Det er ikke bra. Det 
er ønskelig at regler/kjøreregler som gjelder alle samkjøres mellom lærere. Det gjelder også 
praksisen rundt fraværsmeldinger.  


