
Referat fra møte i FAU 10.01.23 Jørpeland ungdomsskole 

8. trinn 9. trinn 10. trinn 

8a. Siv Berge 
8b. Ane Jegleim Fjelde 
8c. Sølvi Dragseth Mangersnes 
8d. Inger K. Vasstveit 
8e. Kåre Halsne 

9a. Bianca Marie Asbjørnsen 
9b. Kristian Fossdal 
9c. Marian Johansson 
9d. Irene Wågen 
 

10a. Svein Fossdal 
10b. Evelyn Bokn 
10c. Hege Mannes 
10d. Hege Elisabeth Lunde 
 

 

Forfall: Siv Berge, Ane Jegleim Fjelde, Kristian Fossdal og Hege Elisabeth Lunde 

Til stede var også Ragnhild Sandvik som er fungerende rektor på Jørpeland ungdomsskole. 

Referent: Marian Johansson 

 

1. Godkjenning av innkalling – ingen kommentarer til innkalling 

 

2. Informasjon fra rektor 

Juleball 

Et vellykket juleball er gjennomført. Det var mobilforbud under ballet, noe som en opplevde at ble 

overholdt. Forbudet hindret at filmsnutter ble tatt opp av elever som hadde framføringer o.l. og på 

den måten gjorde det tryggere for de elevene som ikke ønsket dette. Mobilforbudet opplevdes for 

noen elever som strengt, men en ser at det var en klok avgjørelse å ta! 

Vaktene fra juleballet har og gitt gode tilbakemeldinger på kvelden.  

Noen foreldre har meldt inn bekymring angående de ulike kåringene som finnes sted på ballet. Her 

kunne Ragnhild informere om at dette også har vært et tema for lærerne. Hun forteller videre at 

ballet i stor grad er elevene og elevrådet sitt. Det er elevrådet som svært gjerne vil ha disse 

kåringene. Kåringene skjer likevel ikke uten noen premisser. Tidligere var kåringene basert på valg. 

Nå velges de ut av en komite. Komiteen består av 2 lærere, 2 elver fra 10. trinn, 2 elever fra 9. trinn 

og 1 eller 2 fra 8. trinn. Elevene kan reservere seg fra kåringene hvis de ikke ønsker å være en del av 

den.   

Flytting til Resahaugen 

Fortsatt er planen flytting til Resahaugen uke 10. Artikkelen i Strandbuen gav ikke et helt korrekt 

bilde av årsaken til hvorfor flyttingen ble utsatt fra januar 2023 til etter vinterferien uke 10 2023. En 

har forståelse for at utsettelsen er uheldig for noen elever, men nå vil ting være mer på plass og 

ferdigstilt til flyttingen. Det drøftes nå hvorvidt eleven må bruke tøfler eller gå på sokkene inne, da 

Resahaugen i utgangspunktet har tøffelsoner inne. Dette ses på i sammenheng med slitasje, renhold, 

hygiene og andre praktiske forhold.  

Tryggere skolevei 

Skolene har sammen med kommunen og politi sett på trafikksikkerheten rundt skoleområdet. Det er 

nå planen om mer lys, lengre 30 sone, fartsdumper og skilting. Ved folkehjelpshuset er det og plan 

om å sette opp en fotgjengerovergang.  



Kiss & raid er smal. Det blir da ekstra utfordrende når foresatte bruker plassen som parkeringsplass.  

I forbindelse med skilting av området vil kommunen i en periode ha vakter til stede for å se at 

skiltingen blir overholdt.  

§9a saker 

Det ble spurt om hvordan skolen jobber med §9a saker.  

Elevene er hvert år med på en elevundersøkelse. Dette gir signaler helt ned på klassenivå om 

hvorvidt det er elever som opplever å bli mobbet. Undersøkelsen sier ikke noe om hvem som blir 

utsatt for mobbing, men legger til grunne for en videre undersøkelse fra læreren. Videre 

undersøkelser kan være elevsamtaler og samtaler i grupper hvor en jobber med sosial kompetanse. 

Denne høsten og våren har det vært 2 saker. En meldt inn av foreldre og en som læreren selv har 

opprettet. En av sakene nærmer seg en avslutning.  

Med utgangspunkt i bekymringen som enten meldes inn av foreldre, eller som skolen selv oppretter 

lages det en tiltaksplan for eleven. Foreldrene til eleven er uansett involvert.  

FAU tenker og at det er viktig at foresatte i en klasse får beskjed på transponder hvis det er noen 

utfordringer i en klasse. Dette for at foreldrene skal kunne snakke om det hjemme med eleven.  

Språkbruken mellom elevene er stort sett god. Lite tilbakemeldinger om annet. Jobbes med 

enkelttilfeller når de dukker opp. Elevenes språkbruk mot/ til lærerne er det lite å utsette på.  

Ansettelser 

Det jobbes med ansettelser. Det er fortsatt noen stillinger å fylle inn. Det mangler litt på kvalifiserte 

søkere. Det trengs også ringevikarer.  

Økonomi 

Det er et overforbruk. Det ble blant annet satt inn ekstra ressurser på høsten da det var ventet en del 

utfordringer knyttet til 8. klasse. I ettertid ser en at dette nok var en av flere positive faktorer lærerne 

jobbet med i overgangen. Det ble mindre utfordringer enn det som var forventet.  

10. klasse tur/ Polenturen 

10. klassetur arrangert av foreldre har nå vært et tema på rektormøte. Guro Harboe Ur og Heidi 

Heimlund- Lahn skal komme med en felles uttalelse for prinsippene til et slik arrangement som skal 

gjelde alle skolene i Strand.  Denne uttalelsen vil være klar til neste skoleår.  

 

3. Eventuelt- Ingen saker 

 

 

Neste møte er 21. mars 2023. 


