
FAU 11. mai 2021 
 

1. Opprop. 

Målfrid tar opprop.  

Jon Arne Karstensen 10 A,  Finn Kolstad 10B, Gro Renee Rambø 10C, Nefa Avdovic 10D 

Åshild Harket 9B, Anne Torhild Omland 9C, Gunnhild Stephansen 9D,  

Målfrid Tangedal 8A, Inger Marie Haukalid 8C Geir Rune Teigen 8D 

 

Møtende vara: Cecilie Aanensen Nordal, Siren Solvik 

Frafall; 9A Anita Pedersen og 8B Sigrun Lomeland 

Jarle Ausland 

 

2. Informasjon frå rektor. 

Ikke utbrudd på skolen, og lite karantete og det er bra. Litt lettere å drive når elevene kan 

være mer ute. 

 

a. Foreldremøtene for 8. trinn? 

Det er uavklart pr. nå men en avventer til 21. mai, da kommunen skal komme med evt. 

justering i lokale smittevernsråd/bestemmelser 

 

b. Turer og overnatting? 

10. trinn får dra innenfor smittevernreglene og med en gjennomført ROS-analyse. I forhold til 

skoleavslutning så må en avvente reviderte smittevernsråd 21. mai. Det er et håp at elever og 

begge foresatte kan få møte, men det er en liten risiko for at det kun kan bli med en forelder. 

Dato for avslutningen er 17. juni. 

c. Sosiale aktiviteter:  

8. trinn vil lov til å overnatte på skolen hvis de ønsker det nå i vår. De kan også samles til 

aktivitet på dagtid – klassevis. Det vil også bli en friluftstur for valgfag før skoleåret er slutt. 

9. trinn: Vil bli sendt ut informasjon om at de kan planlegge skoletur i 10. trinn som normalt i 

uke 35/36, men det må planlegges med forbehold om mulig avlysning. Det er kommet nye 

retningslinjer fra kommunen om turer, men Haumyrheia er godt innenfor. 

 

d. 10. trinn og planlagt aktivitet 

25. mai skal det være fokus på informasjon om rus og forebygging i forbindelse med 

overgangen fra ungdomsskole til videregående. Det vil være et opplegg fra kommunen på 

dagtid, og en digital variant for foresatt på kvelden. Her vil også foresatte i 9. trinn bli 

inviterte. 

Det er en økning i rusaktivitet på østsiden i Kristiansand og da blant annet hos 

ungdomsskoleelevene. Ikke så mye på Haumyrheia, men man vil sette fokus på dette. Gi 

foresatte input på hva skal man være obs på og hva kan man gjøre selv? Extacy er det stoffet 

som det settes fokus på. Det vil bli sendt ut informasjon på ukeplanen om dette. 

 

3. FAU-møte i juni  

1. juni var satt som foreløpig dato. Denne foreslås satt til 15. juni. 

I møte skal det vedtas nye ordensregler på skolen. Skolen vil ha en undersøkelse hos elevene 

om mobilbruk og be om innspill. Erfaringene er at foreldrene er nokså samstemte, og nå 

jobbes det med å få informasjon fra elevene også. Kommunen har ikke vedtatt et generelt 

forbud mot mobilbruk – men at det ikke er lov å ta bilder eller lydopptak. Hver skole må lage 

sitt reglement. På Haumyrheia har det sklidd ut ganske mye, og det skyldes at det har vært 

«styrt bruk» pga at de måtte sitte inne i friminuttene mer enn før.  



 

Da skal man også se om Haumyrheia skal gi innspill i forbindelse av revisjon av 

trafikksikkerhetsplanen. Evt. høringsinnspill bør være klar til neste møte (1. eller 15. juni) 

 

To lærere er tilsatt. Kanskje behov for en til. 

Trolig blir det en bevilling til en ekstra time med fysisk aktivitet om dagen i skolen. 

Haumyrheia vil trolig bli et pilotprosjekt på dette. 

 

4. Oppfølging av sak frå forrige møte om Yolo - mobbing på nett, oppdatering på 

status. 

Hva skal være FAU sin rolle? Vi skal rette oss mot foreldrene, og skolen må ta seg av 

elevene. Elevene har spilt inn at de ønsker et fokus på dette. Tilbakemeldingen fra skolen er at 

de har snakket med elevene og lærererne. Vil kartlegge litt hva behovet her – se hva som rører 

seg. Skolen vil gjerne lage et opplegg om sosiale medier, men mest sannsynlig vil dette bli til 

høsten. Foreldrekontaktene til høsten vil føre dette videre fra FAU og dagens FAU må sikre 

en god erfaringsoverføring.  

 

5. Innspill til trafikksikkerhetsplanen 

Ny trafikksikkerhetsplan som skal gjelde storkommunen. Forrige var fra 2019. Den kan dere 

se nedenfor. Innspill innen 20. juni 2021. Mest mulig konkrete innspill. 

 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/vei-og-

trafikk/trafikksikkerhet/ 

 

Følgene forslag ble spilt inn på sparket: 

Speil i haumyrveien ved vanntårnet? Dette har blitt spilt inn mange ganger, men fortsette å 

spille inn. Det er viktig å påpeke at nå sykler man på elsykler/elsparkesykler og det gir høy 

fart. 

Sømsveien – hvor er sykkelstien/fotgjengerfelt? Dette har også blitt spilt inn mange ganger 

før. Man må krysse sømsveien og det er høy fart (gått ned fra 50 til 60) 

Lyssetting? 

 

Geir Rune og Gunnhild sender sine innspill til Målfrid og så vil hun lage et forslag til innspill. 

 

6. Oppmerksomhet til skolens ansatte frå FAU – diskusjon 

Gjøre stas på skolen – hele skolen (både lærere og administrasjon) Målfrid organsierer en 

vipps. 

 

7. Innspel frå foreldrekontakt: foreldremøte på teams - erfaringar eller planer? 

Lite erfaring og etterspørsel ser det ut til.  

 

Men en 9. klasse hadde pizzakveld på skolen, med foreldrekontakt og vara. Lærerne kom på 

besøk. 

 

Ikke vanlig å ha avslutning med foreldrene på ungdomsskolen. Skjer kun i 10. trinn. 

 

 

8. Dato for siste møte 

Dato for møtet flyttes til 15. juni. Klokken 18:00 

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/vei-og-trafikk/trafikksikkerhet/
https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/vei-og-trafikk/trafikksikkerhet/

