
Referat fra møte i FAU ved Bryne ungdomsskule torsdag 03.12.20 kl 19.30-20.30 

 

Tilstede: Anne Turid Varhaug, Eivor B. Berg, Arnt Moi, Camilla Wilhelmsen, Morten Moene, 

Cato Walin, Monica Penne Norheim 

Referent: Eivor B. Berg 

Saker: 

1. Litt status 

Det er lite smitte i området. Det kan være utfordrende å holde regler, men 

elever og lærere jobber med dette hele tiden. Man ønsker ikke å si at elevene 

ikke har lov til å oppholde seg på M44 i skoletiden, men oppfordrer til å 

holde avstand, og følge smittevernstiltak som gjelder, og ta hensyn til andre. 

Ved at noen elever går til M44 gjør også trøkket mindre på skoleområdet. 

2. Nasjonale prøver 

Dette blir gjennomført på 8. og 9.trinn. Det måles i lesing, regning og 

engelsk. 

8.trinn ligger over landsgjennomsnittet på alle 3 områder. Det vitner om et 

godt arbeid fra barneskolen sin side. 

9.trinn ligger på og over landsgjennomsnittet, og er løftet fra 8.trinn. Det 

viser at elever og lærere har jobbet målrettet etter forrige resultat. 

BUS ligger godt an med gode resultat, og det jobbes med resultatene på både 

skolenivå og klassenivå. Resultatene analyseres og brukes inn i læringen. 

Andre skoler i kommunen er interessert i å vite hva BUS har gjort for å løfte 

resultatene på de nasjonale prøvene. 

     3. Olweus undersøkelsen 

BUS har en tydelig nedgang på mobbesaker, og ligger nå på ca 2,5%. En 

som blir mobbet er alltid en for mye, men det er gledelig å se at tallet synker. 

Skolen har flere aktivitetsplaner, og bruker dette aktivt, noe som tyder på at 

ting blir sett og gjort noe med fortløpende. De som melder om mobbing 

melder om at det går mye på verbal mobbing, stygge kommentarer, 

kallenavn og utestenging. Skolen jobber med flere tiltak. Noe av jobben 

videre tas inn i klassene, og elevrådet jobber også med dette med bakgrunn i 

tilbakemelding fra klassene. Undersøkelsen viser også at 95,3% trives greit, 

godt eller svært godt.  



4. Sak i Jærbladet 

Det ble diskutert sak som sto i Jærbladet ang ungdomsmiljøet på Bryne. 

Skolen har godt samarbeid med aktuelle instanser. 

5. Eventuelt 

- Ny skole: Venter på endelig tall på skolebytte, antall nye elever neste år og 

ressursfordeling i kommunen. Foreløpig ser det ut til at det er få elever som 

har ønsket skolebytte. Inntak av nye 8.klassinger høsten 2021 vil naturlig gå 

noe ned ifht at noen skal/ønsker å gå på ny ungdomsskole. 

- Noen av klassene har gjennomført elevkvelder, og det er positive 

tilbakemeldinger rundt det. 

 


