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

tid: 
Mandag 11. mars 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), 

Mona Sand (9A), Christina Nordahl (9B), Verna Sørskår (9C), Runar Vathne 

(9D), Torstein Plener (9E), Andreas Høy Knudsen (10A), Britt Sliper (10C),  

avdelingsleder Ole Kristian Lie. 

Fravær: Vibece Salte (10D), rektor Vibeke Vikse (representert ved Ole 

Kristian Lie), Terje Netland (10B) 

  

 
REFERANSE  ARKIVNR JOURNALNR DATO 

   11.03.19 

 Sak nr.:  

 2-01-2019 Godkjenning av innkalling og saksliste og innmelding saker til eventuelt 

 

Innkalling og saksliste godkjent 

 

 2-02-2019 Godkjenning av referat fra FAU møte 28. januar 2019 

 

Referatet er godkjent.  

 

 2-03-2019 Rektor informerer  

Orientering fra Ole Kristian Lie: 

 

Han gjør rede for utplassering på 9. trinn, der elevene har vært både i 

yrkespraksis, og på skolebesøk ved ulike videregående skoler.  

I 10. klasse er det gjennomført prøvemuntlig, som en forberedelse på en 

eventuell muntlig eksamen til våren. 
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Det blir arrangert foreldrekurs/temakveld med Frode Jøssang fra Lenden 14. 

mars klokken 18.00 på Musikkloftet (4. etasje) på Svithun skole. Tittelen for 

kveldens tema er «Har barnet ditt det trygt og godt på skolen». Her vil det 

komme opp tema som trygghet, trivsel, vennskap og sosialt stress.   

 

Det skal være en politisk aksjon/streik i Stavanger 15.3. i forbindelse med 

miljøvernaksjon med utgangspunkt fra Sverige. Det er noe uklart hvem som 

står bak akkurat denne demonstrasjonen.   

Den 22.3. er det varslet en mer organisert aksjon i regi av Natur og ungdom, 

først og fremst rettet mot videregående. Alle elevene skal orienteres av sine 

lærere i forkant av demonstrasjonene. FAU mener foreldrene må ta ansvar, og 

informere og følge opp egne barn.  

Loven åpner ikke for gyldig politisk fravær i grunnskolen. Skolen fører fravær 

på de elevene som velger å delta på demonstrasjonen. Skolen kan ikke innvilge 

permisjon denne dagen.  

 

Solidaritetsaksjon med åpen dag på skolen 8. mai, i samarbeid med 

organisasjonen Hei Verden. Det vil bli kakebaking for foreldrene til elever på 

8. trinn, som skal selges i kafeen til inntekt for aksjonen.  

 

Elevrådet har hatt en spørreundersøkelse blant elevene på skolen om ordningen 

med mobilhotell. Det er blitt samlet inn argumenter for og imot denne 

ordningen. Skoleledelsen vurderer argumentene fra elevene i saken om 

mobilhotell, som positive, men ønsker å fortsette med mobilhotell-ordningen. 

De har imidlertid ikke lov til fysisk å ta telefonen fra elever som nekter å 

avlevere telefonen.  

 

Juleballet skal tilbake til skolen, da lokalene på Metropolis er blitt for små. 

 

Saken tas til orientering 

 

 2-04-2019 Saker til driftsstyret 

Driftsstyreleder Torstein Plener orienterer om mobilhotell-saken. Driftsstyret 

har ønsket å behandle elevenes engasjement i saken med respekt, og på en 

skikkelig måte. DS stiller seg bak skolens vurdering av de positive sidene ved å 

beholde mobilhotell-ordningen. DS ønsker at bruk av mobiltelefon på skolen 

kan bli en sak på foreldremøtene rundt i klassene. Hvordan kan foreldrene 

bidra til at eventuelle problemer med bruk av mobiltelefon på skolen kan løses 

best mulig. 

Fau synes det er positivt at elevene ikke bruker mobilen på skolen, men ønsker 

bedre rutiner i forhold til bruken av mobilhotell. 

 

Økonomi: Underforbruk i 2018. Skolen har blant annet spart noe på 

sykefraværshåndtering. Underforbruket overføres til 2019. Svithun får god 

uttelling på stykkprisfinansiering av fulle klasser.  

 

DS ber om løpende statusrapportering på pågående prosjekter ved skolen, blant 

annet erfaringene så langt med leksefri skole, inkluderende skolemiljø etc. 
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Vedtak: Fau etterlyser informasjon om tiltak som følger opp på foreldre- og 

elevundersøkelsen, og hvordan de ulike prosjektene gjennomføres. 

 

 2-05-2019 Innspill til/fra SMU 

Mona Sand og Britt Sliper er FAU-representanter i SMU. 

 

Det har ikke vært avholdt SMU-møte, og Fau oppfordrer til å avholde møte i 

SMUfør neste Fau-møte. 

 

 2-06-2019 Juleball 

Skolen vokser seg ut av lokalene til Metropolis. Ballet er ønsket tilbake til skolen. 

Hva innebærer dette for ballkomiteen og Fau? 

 

Karen Marie leder innsatsen fra Fau sin side, Kathrine Lilleland stiller opp. Fau 

ønsker fokus på brannsikkerhet når så mange unge samles. Fau ønsker at også 

skolens personale kan være aktivt med i dette arrangementet når det flyttes til 

skolens område.  

Fau søker midler fra bydelsutvalget, og søker penger fra skolens budsjett. 

 

Vedtak: Fau søker midler fra bydelsutvalget og fra skolen. 

 

 2-07-2019 Psykisk helse 

FAU ønsker fokus på psykisk helse. Hvordan er det å være ung på Storhaug. Er 

det mange som har utfordringer? 

 

Det vil alltid være utfordringer blant grupper av ungdommer, og det er viktig at 

dette er en integrert og pågående del av skolehverdagen. Ivaretakelse av psykisk 

helse bør inngå i det daglige arbeidet med ungdom, og et fokusområde på skolen. 

Kursing av ansatte, temadager for foreldre og ungdom kan være til hjelp i dette 

arbeidet. Den jevne elevsamtalen med kontaktlærer, bør i tillegg til et faglig fokus, 

også inneholde et fokus på hvordan den enkelte elev har det i hverdagen.  

 

Forslag til vedtak: FAU ønsker et tydelig fokus på psykisk helse i hverdagen, og at 

dette blir et naturlig fokus. 

 

 2-08-2019 Natteravnene 

Innspill om at drift og økonomi bør skilles, og ulike personer ha ansvar for de 

respektive områdene. Er dette ønskelig, og mulig? 

 

Natteravnene mangler fortsatt mange frivillige, noe som gjør tilbudet begrenset. 

De som har mulighet til å bidra oppfordres til å ta kontakt med Monica Eriksen. 

Rune Tendenes Kristiansen tar ansvaret for den økonomiske delen av driften av 

Natteravnene. 

 

26.mars blir det informasjonsmøte om Natteravnene på Nylund skole.  

 

Forslag til vedtak: Drift og økonomiske forhold ansvarsfordeles 

 

 2-09-2019 Eventuelt. 
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Informasjon fra KFU: 

 

Driftsstyremodellen slik den er nå er under press. Diskusjon om denne skal 

fortsette på samme måte som i dag. 

 

Det ønskes en oversikt, gjennomgang og diskusjon rundt overgangsprosjektene 

mellom skolene. Hva gjøres, er disse prosjektene gode nok slik de er i dag. 

 

Skolene har for dårlige verktøy i forhold til skole-hjemsamarbeidet, noe en ønsker 

å se nærmere på 

 

Neste møte i FAU er 6. mai. 

 

Christina Nordahl, Fau-leder 2019 

 

 

Fravær meldes på mail til meg eller telefon 40 76 03 36. Dere må ta ansvar for å kalle inn 

egen vara.  


