
Referat fra digitalt FAU-møte  

Mandag 1.mars 2021 klokka 19.30-21.00 

Deltakere: Geirunn Hanneseth, Knut Einar Olsen, Erik Ormbostad Jørgensen, 

Jeanette Størseth, Elisabeth Myrlund, Linda Farstad Fredriksen, Ingvild Angvik 

Hjelmaas, Eystein Jarp, Adrian Bunes Stene, Line Iren Haugerøy, Tina mari 

Henden, Vivian Furseth og Renate Larsen. 

Ikke til stede: Frank Robert Alfredsen, Cecilie Crilly-Rambjør, Maria Sæther 

Morch og Merethe Kjellnes. 

1. Godkjenning av referat fra sist møte.  

Referat fra sist møte er godkjent av FAU 

 

2.   Saker til eventuelt 

 

3.   Rektor har ordet 

• Elevundersøkelsen 7.trinn: 

Elevundersøkelsen er en nettbasert anonym spørreundersøkelse. Det er 

obligatorisk for alle landets 7.klassinger (og eldre elever) å være med. Her 

får elevene si meningen sin om læringsmiljøet og de forholdene som er viktige 

for å lære og trives på skolen. Skala: 1-5. Høy verdi vil si positivt resultat for 

alle indeksene (unntatt mobbing). Disse resultatene er offentliggjort på 

skoleporten.no: 

Indikator og nøkkeltall  Dale barneskole  Kristiansund kommune  Møre og Romsdal fylke  Nasjonalt  
Læringskultur  4,4  4,2  3,9  4,0  

Elevdemokrati og 
medvirkning  

4,1  3,8  3,6  3,7  

Faglig utfordring  4,2  4,0  3,9  4,0  

Felles regler  4,6  4,4  4,3  4,3  

Trivsel  4,6  4,2  4,1  4,2  

Mestring  4,1  4,0  4,0  4,0  

Støtte fra lærerne  4,6  4,5  4,4  4,4  

Motivasjon  4,1  3,8  3,6  3,7  

Vurdering for 
læring  

4,0  3,9  3,8  3,8  

Støtte hjemmefra  4,4  4,2  4,1  4,3  
  
  

Vi har et veldig flott resultat, og ligger over landsgjennomsnittet på alle 
parameterne, og det er vi selvfølgelig glade for. Vi vet at vi har jobbet svært 
godt med elevmiljøet i alle år, både på årets 7.trinn, og på alle andre trinn. 



Dette er vår viktigste oppgave. Alle elever har rett til å ha det trygt og godt på 
skolen (og alle andre steder). 

 

Dessverre er det noen av 7.klassingene som har oppgitt at de føler seg mobbet 
av medelever eller voksne: 

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter 

Er du blitt mobbet av andre elever på 
skolen de siste månedene? (prosent) 

5,9 7,4 4,2 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen 
de siste månedene? (prosent) 

3,9 3,7 4,2 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, 
PC) de siste månedene? (prosent) 

0,0 0,0 0,0 

  
Siden Elevundersøkelsen er anonym, kan det være vanskelig å finne ut hvem 
som har følt seg mobbet, og hvorfor de føler det. Vi har gjennomført Spekter, 
en ikke-anonym undersøkelse om hvordan elevene har det på skolen. Her var 
det også noen 7.klassinger som rapporterte at de var blitt mobbet dette 
skoleåret. Alle elevene er fulgt opp gjennom samtaler med kontaktlærer. En av 
de som skrev at hen var blitt mobbet av en voksen hadde ikke forstått 
spørsmålet, og en annen har oppgitt at hen ikke likte å bli irettesatt av lærer. 
Noen elever har opplevd å få ubehagelige kommentarer fra medelever, og alle 
disse sakene er det blitt ryddet opp i. Kontaktlærerne har gjennomført noen 
Stopp-samtaler, og vi følger opp disse elevene tett i fortsettelsen. Elevene på 
7.trinn har det trygt og godt på skolen, og de trives i hverandres selskap og de 
er fornøyde med lærerne sine. 
 

  



• Spekter, alle klassetrinn 

Vi har gjennomført Spekter i alle klasser i uka før vinterferien. Alle skoler i 
Kristiansund skal gjennomføre denne undersøkelsen en gang hvert år, og vi kan 
gjennomføre den flere ganger på enkelte klasser/trinn ved behov. 
Undersøkelsen er gjennomført digitalt på 3.-7.trinn, og gjennom samtaler med 
lærer på 1. og 2. trinn. Elevene er fulgt opp gjennom samtaler med 
kontaktlærer etter at undersøkelsen ble gjennomført. Elevene våre har det det 
stort sett bare fint på skolen. Hvis elever blir krenket/mobbet, blir jeg koblet 
inn. I mindre alvorlige saker, der noen sier at de har kranglet med noen, eller er 
blitt litt ertet, følger kontaktlærerne dem opp gjennom det vi kaller Stopp-
samtaler. Foreldrene vil bli orientert av kontaktlærerne i saker som angår eget 
barn. Pr. i dag jobber vi med en §9A-sak, og en annen sak er nettopp avsluttet 
(fordi eleven har det trygt og godt på skolen). 
 

  
4.   Oppfølging tidligere saker 

Toalett på SFO-bygget 

Knut skulle i møte med eiendomsdrift og vaktmester. Inspektør deltok på 

møtet. Knut har ennå Ikke fått tilsendt en vedlikeholdsplan, men det har 

kommet gode innspill til denne planen.  

 

 

5.   KFU 

Ingvill skulle på møte, men ble forhindret i siste liten. Ikke sendt ut referat 

ennå.   

 

6.   Status nærmiljøanlegg 

Fått inn 24800 kr. Fikk gledelig melding fra Sparebanken Møre som støtter 

prosjektet med 100 000 kr. Var med på elevrådsmøtet, ble enig om 

innsamlingsaksjon fra dør til dør. Deler ut lapp eller legger i postkassen om de 

ikke er hjemme. Organiseringen er ennå ikke avklart. Innlandet har gjort det 

samme og fikk et godt resultat.  

Behov for et par stykker som kan hjelpe Erik i dette arbeidet, da han ikke har tid 

til å gjøre alt alene. Merethe skal bli med å ringe rundt til bedrifter. Trenger 

noen til å skrive søknader til kommunen og ha kontakt med kommunen når 

dette skal gjennomføres. Håper å kunne gjøre noe allerede i høst.  

 



 

7.   Eventuelt 

Elevrådet ønsket snøballblinker. Erik sjekket ut med Levende Vågen som malte 

opp og ordnet blinkene til skolen. Blinkene vil ikke bli kostende mer enn 2000 

kr for dem. 

 

Neste møte mandag 12.april. kl. 19.30-21.00 

 

Kristiansund 01.03.21 

Geirunn Hanneseth 


