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Gruppe: FAU– møte 
Møtested: St. Svithun skole, personalrommet 
Møtedato/ -

tid: 
Mandag 6. mai 2019, klokken 18 – 19.30 

Deltakere: FAU-representanter: Gitte Jonassen (8A), Monika Eriksen (8B), Karl Emil 

Sødergren (8C), Rune Tendenes Kristiansen (8D), Karen Marie Amdal (8E), 

Undi Torstensen (9A), Christina Nordahl (9B), Verna Ege Nilsen (9C), Runar 

Vathne (9D), Torstein Plener (9E), Vibece Salte (10D), rektor Vibeke Vikse, 

avdelingsleder Bent Inge Ask 

Forfall: Andreas Høy Knutsen (10A), rektor Vikee Vikse (representert ved Ole 

Kristian Lie). 

  

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   06.05.19 

 Sak nr.:  

 3-01-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste og innmelding saker til eventuelt 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent, to saker til eventuelt.  

 3-02-2019 Godkjenning av referat fra FAU 11. mars 2019.  

 

Vedtak: Godkjent  

 3-03-2019 Rektor informerer:  

 

Orientering fra Ole Kristian Lie: 

 

Elevundersøkelsen blir hvert år gjennomført for alle trinn. Den pleier å være 

ferdig for presentasjon i begynnelsen av mai. Det er obligatorisk med 

elevundersøkelse for 10. trinn, men Svithun gjør dette for alle. Det er for å få 

en bredere måling av elevene og forskjeller på trinnene. Typiske ulikheter 

mellom trinnene, er at 8. trinn har høy motivasjon, mens 10. klasse begynner å 

bli skoleleie.  
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I forkant av elevundersøkelsen informerer skolen, og går gjennom med hver 

klasse hvordan undersøkelsen er bygget opp. Spørsmålene er felles for alle 

skoler, men det er et poeng å gi elevene forståelse av hva de svarer på før 

undersøkelsen.  

 

Etterpå blir resultatene av undersøkelsen diskutert i hver klasse.  

 

Svithun er blant 4-5 skoler som ligger under snittet i undersøkelsen. I samtaler 

med elevene etter undersøkelsen, er det en gjenganger at de sier de ikke 

kjenner seg helt igjen.  

 

Ledelsen ved skolen er ikke fornøyd med resultatet, spesielt ikke at de på de tre 

satsingsområdene: motivasjon, praktisk opplæring og variert opplæring, ikke 

har en bedre utvikling. Disse tre områdene ligger under verdiene som er satt for 

en god score (grønn farge).  

 

Skoleledelsen trekker fram de konkete, synlige tiltakene som er gjort: samtaler 

mellom lærere og elev, og ikke minst, det å redusere lekser som inngrep i 

elevenes hverdag, som burde gi høyere motivasjon.  

 

Det blir vist til Smiodden skole som også har innført reduserte lekser, og som 

over en femårsperiode har klatret fra bunn av lista på elevundersøkelsen til 

toppen. De ansatte ved Svithun mener at Smiodden har klart å skape et 

fellesskap i skolemiljøet, felles rutiner og praksis, noe som gjør at de har hatt 

en positiv utvikling. Målet er å få til det samme på Svithun.  

 

Ole Kristian Lie trekker fram variert opplæring som en vei til høyere 

motivasjon, og at konkrete læringsopplegg, eksempelvis med fokus på 

personlig økonomi i matematikkundervisningen, kan bidra til en god utvikling.  

 

 1-04-2019 Saker til driftsstyret 

Driftsstyreleder Torstein Plener orienterte om at skolen har noe underforbruk 

økonomisk i 2018, og at økonomien følgelig er god. Det er 17-18 prosent av 

budsjettet som ikke går til lønn. Svithun kommer godt ut av fordelingen av 

penger mellom skolene, på grunn av fulle klasser og områdesatsingen.  

 

Driftsstyret ønsker ikke å endre på ordningen med mobilhotell i skolen til tross 

for at elevrådet har forberedt en grundig sak som fremmer en endring på dette.  

Driftsstyret mener det er vektige argument for at Svithun skal forbli en mobilfri 

skole, men vil ta opp spørsmålet igjen til høsten som et punkt.   

 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 1-05-2019 Innspill til/fra SMU 

Britt Sliper er FAU-representanter i SMU. Britt Sliper orienterte fra møtet i april:  
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SMU er fornøyd med behandlingen av saken om mobilhotell. Det var også god 

stemning på møtet for at juleballet blir flyttet til Svithun i år. Utvalget har 

diskutert psykisk helse på skolen, og tatt opp elevundersøkelsen, og håper at det 

faktum at det nå er helsesøster på skolen kan bidra positivt.  

 

Trivselsleder-ordningen blir trukket fram som et godt tiltak på skolen.  

 

Det skal være fokus på psykisk helse i form av et arrangement i oktober. 

Representanter fra FAU vil ta kontakt med Helsesista, og rette en forespørsel om 

hun kan tenke seg å bidra på dette.  

 

Vedtak: Saken utsettes til neste FAU-møte 

 1-06-2019 Natteravn:  

Monika Eriksen og Rune Tendenes Kristiansen orienterte om natteravnene på 

Storhaug:  

 

Natteravnene på Storhaug er nå registrert i Brønnøysund, og det er penger til å 

drifte opplegget på en konto. Det er ønskelig at FAU utgjør styret i Natteravnene 

på Storhaug. Dette vil sikre en kontinuitet.  

 

Monika Eriksen refererte til en hendelse der Facebook-siden som er tilknyttet til 

natteravnene på Storhaug ble brukt til å legge ut bilder og beskrivelser av påståtte 

lovbrytere. Innlegget ble slettet etter kort tid av Monika Eriksen, og det oppstod en 

diskusjon på siden knyttet til dette. Det er få av de som er aktive på denne siden, 

som går natteravn. Monika Eriksen la fram et forslag om å legge ned facebook-

siden.  

 

Vedtak: Facebook-siden knyttet til Natteravnene på Storhaug blir lagt ned.  

 

 

 

 1-07-2019 Juleballkomiteen: 

Det er et ønske fra komiteen om at lærere og skolen blir mer aktive i 

juleballforberedelsene nå når ballet skal skje på skolen.  

 

 1-08-2019 Skole-hjem samarbeid:  

 

I forrige FAU-møtet ble det tatt opp et initiativ om å sette ned en gruppe som kan 

bidra med å se på skole-hjem samarbeidet, og hva slags verktøy foreldre trenger 

for å følge opp elevene. Med Chromebook, Classroom, og til dels spredte digitale 

plattformer, opplever mange foreldre det som vanskelig å få en oversikt. Dette 

gjelder ikke minst i en hverdag med innskrenket utvalg av lekser.  

 

Skolen må drive dette prosjektet, men FAU ønsker å bidra med et par 

representanter som kan være med å diskutere dette med skoleledelsen. Christina 

Nordal og Karl Emil Sødergren har sagt at de kan være med på dette.  

 

Vedtak: FAU ønsker å bidra med to representanter til å se på skole-hjem 

samarbeidet. Dette vil starte opp til høsten.  
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 1-09-2019 Eventuelt. 

Innspill til 100-års jubileum 

Når er Svithun 100 år, og hva gjør skolen med dette?  

Ole Kristian Lie orienterte:  

Skolen ble ferdigstilt 1918, men kom ikke i drift før 1919. I fjor gikk Svithun først 

i 17.mai-toget. Det er aktuelt å gjøre noe med 100-års jubileet til høsten i form av 

arrangement med tidligere lærere, utstilling eller forestilling. Dette er ikke 

bestemt.  

 

Hva gjør skolen for å sikre deltakelse av foreldre med fremmedkulturell bakgrunn?  

Johannes læringssenter blir ofte involvert i informasjonsflyten til 

fremmedkulturelle foreldre om det som skjer på skolen. Ved foreldremøter kjøper 

man inn tolk når det er meldt behov om dette.  

 

 

 

Referent: Karl Emil Sødergren  

 


