
Referat fra FAU møte ved Songdalen ungdomsskole, tirsdag 17. september 2019. 

  

Alle klassene var representert. 

 

 

Rektor kan ta opp saker i FAU, og foreldrene kan komme til FAU med saker de 

ønsker å ta opp. Saker knyttet til enkelt elever tas ikke opp i FAU, det er et 

forhold mellom elev – kontaktlærer.  

 

Vi har et samarbeidsutvalg, SAU. Der sitter det to foreldre, to lærere, to 

elever, en kommunerepresentant og to fra andre ansatte. Representantene fra 

FAU er leder og nestleder. 

Første SAU møte blir mandag 23. september kl. 16.30 – 17.30. 

 

VALG: 

Leder: Ole Granrud 

Nestleder: Anne Lene Torgersen 

Sekretær: Gyri L. Pedersen 

 

Psykisk helseuke, uke 39.  

En uke som skolen har hatt i flere år. Timeplanen blir oppløst, med unntak av 

gym. To kveldsarrangementer den uken: Tirsdag 24.9 kommer Håvard Berge, 

jobber i Kristiansand med rusforebygging og avvenning. Snakker med elevene på 

dagen og foreldre på kvelden. Torsdag 26.9 blir obligatorisk for 9. trinn med 

foreldre, en temakveld med tittel «På innsiden». Samtaler om ulike temaer. 

Helsesøster forteller litt om hvordan det ser ut på skolen. Kvelden blir 

organisert som gruppesamtaler hvor det skal diskuteres rundt tre ulike case. 

Begge kveldene starter kl. 18.00. 

9. trinns foreldre stiller med bevertning torsdag kveld.  

 

Viktig at fokuset også er på en god psykisk helse, og ikke nødvendigvis bare på 

diagnoser og vanskelige problemstillinger. 

 

En del elever går med frykten om å bli filmet i ulike situasjoner. Dette kan godt 

være et tema til diskusjon. Skolen tar det til etterretning til senere helseuker. 

 

Fotografen kommer mandag og tirsdag i uke 39. 

 

 

 

 



§9A, opplæringsloven. 

Skolen opplever noen ganger at saker går til fylkesmannen. Skolen skriftlig gjør 

det som kommer inn av bekymringer. Ikke alle bekymringer fører til tiltak, men 

alle bekymringer blir undersøkt.  

Digitalt uvett går mye igjen i disse sakene. Skolen har et tett og godt samarbeid 

med politiet.  

Opplevelsen av å bli utestengt går også mye igjen i det digitale. 

Veldig mye av det som skjer på skolen har rot i noe som skjer på fritiden, 

helgene og ferier. 

 

Et ønske fra FAU at skolen går litt mer spesifikt ut med hvilke tiltak som blir 

satt i verk og hva som gjøres i ulike saker.  

Skolen sier det er vanskelig å gå ut med for mye informasjon, med tanke 

på personvern for enkelt elever. 

 

Viktig at det lages tiltakspakker rundt de elevene som føler seg utrygge på 

skolen. 

 

Skolen jobber kontinuerlig med hvordan de skal møte, jobbe med og løse ulike 

situasjoner. Man har plikt til å gripe inn i saker hvor noen er til fare for seg selv 

eller for andre. Skolen kobler inn ulike eksterne instanser ved behov.  

 

Kristiansand kommune. 

Vår nåværende kommunalsjef blir oppvekstsjef i Kristiansand. 

Oppvekstsjefen får tre hovedområder: Barnehager, familieenheten og skole. 

Det blir en soneorganisering i Kristiansand hvor vi hører til sentrum nord. 

Det er Kristiansands regneark om fordeling av økonomi som skal gjelde. 

Tilnærmingen og organiseringen til ny kommune må bli en gradvis tilnærming. Det 

blir ingen store forandringer før skoleåret er slutt. 

Visma skole vil forsvinne til neste skoleår. I Kristiansand kommune benytter de 

IST, og det skal vi over til. Vi vet fremdeles ikke alle forandringene som 

kommer. 

 

Mattemaraton. 

Et foreldreinitiativ som ble startet for fire år siden. Foreldre møtes på 

kveldstid, og de elevene som ønsker kan komme å trene matematikk på skolen. 

Blir brukt før heldagsprøver både til jul og til sommeren. Det jobbes med 

matematikk i to timer, etterpå blir det servert pizza og brus. Et viktig sosialt 

samlingspunkt. Koster 20 kr. pr. elev. Håper at dette kan fortsette i år. 

En lukket gruppe på facebook som heter maraton på SUS. Der legges det ut 

informasjon når det blir mattemaraton. 



Vibeke B. Håverstad kan kontaktes på facebook eller på tlf. 48170760, det er 

hun som er ansvarlig for mattemaraton. 

På en mattemaratonkveld bør det være 12 voksne på hvert trinn. 

Foreldrekontaktene må ta det med sine klasser når det nærmer seg og sørge for 

at det kommer noen foreldre på disse kveldene.   

Ønske om at det blir fokus på mattemaraton på foreldremøter. 

 

Årshjulet. 

Ble delt ut og gjennomgått. 

 

 

 

 

 

Gyri L. Pedersen 

referent 


