
 
 

Program- og saksliste FAU – Foreldreutvalget ved Torridal Skole  
Tid: Tirsdag 7.01.23 - 17:30-19:00 Sted: Personalrommet på Torridal Ungdomsskole  

Orienteringssaker  

Sak 1/23 - Godkjenning av referat 

Sak 2/23 - Orientering fra klassene “runde rundt bordet”  

a. Hva rører seg?  
b. Er det saker som bør diskuteres?  

Sak 3/23 - Oppfølging av aksjonspunkter etter forrige møte 

a. Planlegging av felles foreldremøte med tema “Seksuelle overgrep i sosiale medier” (Arbeidstittel) 
a. Barnehuset kan hjelpe oss, gratis, sparer da pengene vi egentlig skulle benytte på privat 

foredragsholder 
b. Vurdere å dele opp slik at man kan spisse temaene 
c. Barnehuset kan si noe om temaene 
d. Kunne man hatt det på et tidspunkt slik at man kunne gått på nettverksmøte etterpå 
e. Utfordre på om det er spørsmål eller tema man kan ta opp i nettverksmøte i etterkant 
f. Hver klasse må selv ta stilling til gjennomføring av nettverksmøte i etterkant 
g. Dato for gjennomføring blir 28 mars, gymsal og klasserom er booket for foreldremøte og 

nettverksmøter. 
b. Kosthold på skolen, muligheten for faglig påfyll hos Geitmyra Matkultursenter 
c. Byttekvelder og gjenbruk ved arrangementer som skoleball, tar dette opp med elevrådet i neste møte 

(elevrådsrepresentant for u.skole var ikke til stede sist møte) 
d. Mobilbruk i skolen, ønske blant flere foreldre om at Torridal skal være mobilfri skole. 

Sak 4/23 - Orientering fra SU/SMU  
 

Innmeldte saker/saker til diskusjon og drøfting  

Sak 5/23 - Mobilfri skole, både barne- og ungdomsskole 

- Skolen ønsker minst mulig mobilbruk, det er målet. 
- Skal lære seg å velge denne bort, læres opp til å ta valg som innebærer andre sosiale aktiviteter fremfor å 

inndra eller frata telefon. 
- Skolen ønsker å ta utgangspunkt i lære barna hvordan man kan bruke telefonen som et verktøy og at den 

legges bort ellers. 
- Skolen gir beskjed til foreldre dersom det er barn som benytter telefon mye 
- Skolen planlegger å investere i andre tilbud på skolens område slik at barna skal ta andre valg enn å bruke 

telefon. 
- Skolen retter større fokus på mobilbruk de neste månedene frem mot mai for å jobbe preventivt og 

forebyggende. Følges opp igjen på neste FAU-møte, hvor det gjøres en ny vurdering av innføring av mobilfri 
skole. 

- Foreldrene på trinnene bør også involveres og få si sin mening f. Eks ved gjennomføring av en undersøkelse 
- Vært svært mye fokus på hva bruk av telefon blant elever i skoletiden fører til: 

o Press, mobbing, utestengning, konsentasjonsvansker, svekket psykisk helse, snikfilming og bilder 
av medelever 

- Ved innføring av mobilfri skole vil det i en innføringsfase stille strenge krav til lærerne for å overholde 
forbudet og ved innsamling av telefoner. Erfaringer fra andre lærere på skoler både i Kristiansand og i andre 
steder i Norge viser at de fleste elever ikke har store problemer med å gi fra seg telefonen 

Sak 6/23 - Skidag på Sandrip for barneskolen 

- Skolen må spare inn på flere områder, ikke krafttak som andre skoler, men må komme i balanse i løpet av 
året, kan derfor bli vanskelig å gjennomføre i vinter. 

- Ønsker allikevel å prioritere å kjøpe inn basketkurver og fotballbord for å ruste opp skolens utemiljø 

Eventuelt 

- Antall vakter i frimuttene 



o 5 stk satt opp, av og til noen i tillegg. Skal i utgangspunktet dekke områdene, men noe kan skje, f. 
eks sykdom 

§ Jørn sjekker opp dette med lærerne 
- Renhold på toaletter på barneskolen 

o Til tider er toaletter skitne og dårlig vasket 
§ Jørn har tatt dette opp med leder for vaskebyrå 

- Eksamner 
o Skriftlige eksamer mai 
o Trekkfag 12 mai 
o Muntlig eksamen, ikke landet dato (pleier å være 7-14 juni) 

- Klemfare i dører, be skolen om å klemsikre dørene, spesielt på barneskolen hvor det er store tunge dører 
som ikke har noen stoppfunksjon dersom et barn er uheldig å få fingrene i klem. 

- Representanter i FAU, sikre at det er en overlapp på trinnene for å sikre kontinuitet, legger derfor opp til at 
bare halvparten av FAU skiftes ut fra år til år. I klassene bør det være slik at vara overtar for hovedkontakten 
det påfølgende år, og at ny vara velges inn. 

- Plan for hva FAU får penger til 
o Inntekter fra sommer- og høstfest (halvparten) 
o Bedre oversikt og transparens knyttet til midlene FAU har til rådighet 


