
Referat fra møte i FAU ved Bryne ungdomsskule torsdag 27.05.21 

Tilstede: Morten Moene, Cato Wallin, Camilla Wilhelmsen, Anne Turid Varhaug, Elsa D 

Jerstad 

Referent: Eivor B. Berg 

1. Info fra skolen 

- Skolen er nå på grønt nivå. Dette betyr blant annet at kohorter kan gå litt på tvers, 

man kan bruke fellesareal i et større omfang og elever kan besøke hverandre på tvers 

av klasserom. Lærerne kan også igjen samles til fellessamlinger. 

- 8.trinn:  - noen mobbesaker dette året 

  - må jobbe litt med sosial kompetanse, blant annet høflighet  

- 9.trinn: - har gjennomført prøve-muntlig som en øvelse til 10.trinn. Elever gir 

positive tilbakemeldinger ved at de da kan konsentrere seg om en ting. 

- har vært innstramming på mobilbruk da dette har sklidd ut 

- 10.trinn: - muntlig eksamen avlyst, og standpunktkarakterene er satt 3.juni 

- har gjennomført en vellykket aktivitetsdag 

- Ny app – Minskole app erstatter SchoolLink. Dette er en del av Visma Flyt skole. 

Appen fungerer som en «meldingsbok». Her meldes bl.annet fravær 

inn, og dette vil gå rett i elevmappen istedenfor at det må registreres 

manuelt slik som med SchoolLink. Skolen kan selv bestemme 

innstillinger, og man vil nå f.eks. få beskjed som foresatt når en elev har 

5 dager fravær i løpet av et semester. Beskjeder fra skolen vil nå bare 

komme via appen og ikke som mail. 

- Sikker vei Vardheia ungdomsskole – de første gangene man skal forflytte seg 

mellom ungdomsskolene blir lærerne med og viser hvilken vei som blir 

anbefalt brukt av skolen når man skal gå/sykle mellom Bryne 

ungdomsskole og Vardheia ungdomsskole.  

- Avslutning for 10.trinn – i samarbeid med elevene er det konkludert med å kjøre 

samme type avslutning som i fjor. Det betyr at det blir hver klasse for 

seg. Datoer som er satt opp er 16. og 17. juni. Det blir 3 klasser første 

kveld og 2 klasser andre kveld. Opplegget blir kort og tett program, 

men likevel en høytidelig avslutning hvor elevene kler seg i bunad og 

dress. Foreldrekontakter jobber sammen om opplegg. 

 

2. Trafikksikringsplan 

FAU gikk gjennom kriteriene for en trafikksikker skole og trafikkplan. 

Forslag til videre arbeid på skolen: 

- ta opp holdninger vedrørende sykling på foreldremøter 



- ved informasjon om sykkeltur kan det sendes ved lapp (fast oppsett) som foreldre må 

underskrive ang tilstand på sykkel (dette fordi det brukes en del tid på skolen før tur med å 

sjekke sykkel for f.eks. luft i dekkene) 

- undersøke mulighet for refleksløype – det er en annen opplevelse å faktisk oppleve det 

selv enn å bare se det på film 

Neste år vil det bli tilbud om trafikkalt grunnkurs som valgfag. Dette blir på vårparten for 

10.trinn med begrensede plasser. 

 

3. Olweusundersøkelse 

Resultatet viser en oppgang fra i fjor, men man kan se på resultatene at ikke alle svar 

er reelle. Noen har krysset av på spørsmål som man kan tolke som «tullesvar», og 

dette påvirker det endelige resultatet. Man har også hatt færre aktivitetsplaner i år enn i 

fjor. 

Likevel ser man at det er mest verbal mobbing, men at digital mobbing har økt. 

Resultatet er tatt opp i elevrådet og presentert rundt i klassene. Klassene jobber også 

videre med oppfølgingsspørsmål på bakgrunn av resultatene. 

FAU ønsker at forskjellige tema skal tas opp på foreldremøter og at foreldrene da kan 

fortsette samtalene hjemme i «fredstid». Vi trenger alle en påminnelse om vanlige og 

viktige tema, og en bevisstgjøring. Viktig at elevene også får vite at det er viktig at de 

snakker med noen om de skulle oppleve noe som de reagerer på, enten om det gjelder 

en selv eller andre. Selv om noe gjerne oppleves som at «alle» opplever det betyr det 

ikke at alt likevel er greit. 

4. Eventuelt  

 

 

FAU ønsker alle en god sommer 😊 


