
 

FAU   Referat fra møte  
Mandag 09.12.19 kl 18.00 – ca 19.30. 
Personalrommet på Brattbakken 

 
 
Tilstede: 15 foreldrerepresentanter i tillegg til rektor. Irene Thonhaugen Arntsen leder møtet.  
 
Saksliste: 
 
Sak 11 – 2019/2020  Gjennomgang av referat fra forrige møte  
    Referat fra FAU-møte 11.11.2019 
 
Sak 12 – 2019/2020  Skolemiljø  
     
Oppfølging av sak fra forrige møte. 
 

- Innlegg av Silje Årnes Lauvrak (jurist i kommunen og mor på skolen) om skolemiljø, 
kapittel 9A mv. Se egen ppt-presentasjon fra Silje. 

- Rektor informerer om skolemiljø på skolen 
o Retningslinjer fra kommunen gjelder, i tillegg til ny veileder som er på høring 

nå. I tillegg har skolen utarbeidet sosial handlingsplan i fjor (ligger på 
nettsida). De har også «Mitt valg», trivselsleder-program (vellykka, særlig på 
Heståsen). Elevrådet har fokus på at de vil gjøre noe med dårlig språkbruk 
blant elevene. De bruker pedagogisk analyse jevnlig dersom det er 
utfordringer, har fadderordning, klassens time, elevråd, FAU, skolemiljøutvalg, 
årshjul med tidsbestemte aktiviteter.  

o Elevundersøkelsen (5.-7. trinn) er aktiv, stenges over nyttår – resultater 
kommer etter hvert (presenteres på februar- eller mars-møtet i FAU). 
Undersøkelsen viser også nivå i forhold til andre skoler, og i forhold til tidligere 
på Hånes skole.  

o De har laget oppskrift for «den gode timen» - om klasse- og læringsledelse – 
de voksne er tilstede, stor bevissthet om overganger (time til friminutt osv).  

o Enkeltsaker: Skolen får henvendelser fra foreldre, elever, oftest via lærerne. 
Rektor kontakter foreldrene – inviterer til skolen så fort som mulig. Elevenes 
subjektive oppfatning gjelder. Saken skal ordnes på lavest mulig nivå. 
Lærerne forsøker å ordne opp først (men informerer rektor). Elever og foreldre 
skal informeres og tas med i opplegget. Skolen har gått noen runder på at 
informasjonen til foreldre ikke alltid har vært god.  

o Saker på skolen. Har laget flest aktivitetsplaner for enkeltelever, men også 
noen for trinn eller klasser, ofte i samarbeid med PPT, mobilt team.  

▪ Skoleåret 17/18: 5 aktivitetsplaner (enkeltelever). 2 saker til 
fylkesmannen, i 1 av disse ønsket fylkesmannen tilleggstiltak. Alle 
disse sakene er løst.  

▪ Skoleåret 18/19: 1 sak med arbeid på et trinn i samarbeid med ppt, 
mobilt team osv, 4 saker om enkeltelever i tillegg. 1 av disse gikk 



videre til fylkesmannen, der ble det pålagt nye tiltak. Det er fortsatt 
arbeid på trinnet, og fortsatt arbeid med en enkeltelev. 

▪ Skoleåret 19/20: 1 aktivitetsplan. I tillegg nettopp fått henvendelser 
som gjør at de lager 2 nye aktivitetsplaner.  

o Venter med klassetrivsel.no pga datatilsyn-sak som er pågående. Avventer 
svar fra kommunen.  

o Rektor ønsker at vi tar kontakt, heller en gang for mye enn en gang for lite.  
 

- FAUs oppfølging av skolemiljøet på skolen – dette punktet utsettes til neste møte.  
 

Sak 13 – 2019/2020  Nytt bydelshus på Hånes – påtrykk fra FAU 
 
Oppfølging av sak fra de forrige møtene. 
 
Saken var oppe i møte i formannskapet i kommunen forrige uke. Irene og en forelder til var 
tilstede. Forslaget var å beholde det i planen, men skyve det fram et år pga budsjettsprekk. 
Skal opp i bystyret 18. desember.  
 
Robert Andersen (foreldrerepresentant) har skrevet brev, dette er sendt til alle ledere av 
politiske partier (rektor sender kopi av dette ut til alle). Åse Løvdal (politiker) sier det er bra 
hvis vi kan møte opp i tillegg! Gi beskjed hvis noen kan møte på gruppemøte til AP (eller 
andre partier) på førstkommende mandag.  
 
I ny kommune satser kommunen på mer dialog med innbyggerne fra politikernes side. Vet 
ikke ennå hvordan dette legges opp.  

 
FAU Vigvoll har skrevet eget brev.  

 
Politikerne anbefaler at vi danner bydelsråd – for å samle FAU-er, velforeninger mv. for å stå 
sterkere i saker overfor kommunen. Det er en pott hvert år med mange millioner, bydelsråd 
kan gjøre det lettere å få tilgang til disse pengene. 
 
Det er planer om å arrangere allmøte over nyttår og invitere bredt, blant annet med politiker 
som kan delta – FAU-ene, invitasjon til velforeninger mv. Irene holder i dette.  
 
Brann på Vigvoll: Dette kan være med og fremskynde skolestrukturendringer. Det er snakk 
om å se Hånes skole, Vigvoll skole, Lauvåsen og Ve skole under ett. Vigvoll har ikke plass til 
de som går på 5. trinn osv nå. Viktig at vi er «på» og sier vår mening dersom det kommer 
forslag om dette.  
  
Sak 14 – 2019/2020  Trivselsleder(TL)-programmet søker om midler fra FAU 
 
Rektor/Irene informerer om hvilke midler FAU har og hva TL ønsker midler til.  
 
FAU har 16 000 kr på konto, TL ønsker midler til leker, utstyr. Vi (Irene) ber elevrådet komme 
med konkret forslag og hvor mye det koster. Saken tas opp igjen på neste møte.   
 
Sak 15 – 2019/2020  Negativ språkbruk og banning på skolen – nulltoleranse  
 
Elevrådet har bestemt at de ønsker skjerpet fokus på dette. Kan vi foreldrene bidra med noe, 
og i så fall hva?  
  
Ingen konkrete forslag nå, vi tenker på det og tar det opp igjen etter nyttår.  
 
Sak 16 – 2019/2020  Diverse – oppfølging fra forrige møte 



- «Åpen skole»: rektor ønsker innspill til nytt navn på «åpen skole» før sommeren. 
Endrer navn til «Sommeråpent.»  

- Trivselsundersøkelsen blir klar på nyåret, rektor legger denne frem på et møte i 
vinter 

- Natteravner – i gang igjen, to helger før jul. Informerer på fb. FAU vurderer å lage 
skriv og sende ut i tillegg til å informere på foreldremøter etter nyttår. Kontakt 
Hanne Apalstø ved spm.  

 
Sak 17 – 2019/2020  Valg av vararepresentanter til styret  
 
Fra nyttår har vi to styrer på skolen – et på Brattbakken og et på Heståsen. Vi trenger derfor 
nye vararepresentanter til styrene. Sak utsatt til neste møte. 
 
Sak 18 – 2019/2020  Felles foreldremøte for alle trinn? Tema? 
 
De tidligere år har FAU holdt felles temamøte/foreldremøte for alle trinn. Skal vi gjøre dette i 
år? Forslag til tema og/eller foredragsholder? Sak utsatt til neste møte. 
 
Sak 19 – 2019/2020  Eventuelt  
 
Utgår. 
 
 
For FAU 
Sigrid M. Øverland  
  
 
 


