
Referat fra FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg ved Torridal skole 
Tid: Tirsdag 06.12.22 kl. 17:30-19:00 

Sted: Personalrommet på Torridal ungdomsskole  

 

Orienteringssaker 
• Sak 1/22 -Bruk av Spond for møter og kommunikasjon 

o Alle enige om at dette er greit, samtlige deltakere har kommet seg inn. 

• Sak 2/22 -Informasjon fra opplæringsmøte med Kommunalt Foreldreutvalg (KOMFUG) 

o Oppfordrer FAU medlemmer å ta seg en tur inn på deres nettsider for å kikke på materiellet de har 

tilgjengelig 

• Sak 3/22 -Orientering fra klassene “runde rundt bordet” 

o Hva rører seg? 

o Er det saker som bør diskuteres? 

▪ Intet å melde fra de ulike trinnene 

• Sak 4/22 -Orientering fra SU/SMU 

o Innspill knyttet til orienteringssaken “Finansiering av skoleball” 

▪ Det er ønskelig at kiosksalg “markedsføres” 

▪ Kan f. eks promoteres som at det blir anledning til å handle i kiosken 

Innmeldte saker/saker til diskusjon og drøfting 
• Sak 5/22 -Forslag om å lei inn foredragsholder om seksuelle overgrep og sosiale medier for vårens foreldremøte. 

o Enstemmig vedtatt at barnelegen Jesse Ohene bookes inn til vårens felles foreldremøte.  

o Kostnad 5000,- dette finansieres av FAU 

o Videre blir det snakket om å etterspørre hvilke digitale fotavtrykk barna legger fra seg ved bruk av 

skolens/kommunens digitale verktøy som Ipad/PC, samt appene benyttes. 

o FAU leder sjekker opp med skolen/kommunen hvilke risikovurderinger som er gjort i forbindelse med 

bruk av digitale verktøy i skolen, samt hvilke data som samles inn igjennom nettsøk osv 

o FAU leder sjekker også opp mot foredragsholder om tilgjengelighet, og samkjører dette med rektor for 

planelgging av foreldremøte. 

• Sak 6/22 -Bruk av mobiltelefon i skoletimer 

o Delt gruppe i FAU med sterke meninger for og imot. 

o Det pekes blant annet på at det er lite forskning som viser at telefon tilgjengelig i skolehverdagen er 

nyttig for barna og at det i større grad er et forstyrrende element som setter læreren i en posisjon hvor 

han eller hun konkurrerer mot telefonen for elevenes oppmerksomhet, en kamp læreren i mange 

tillfeller taper. 

o Enkelte mener at skal man lykkes med å ha en mobilfri skole i det hele tatt så må det håndheves av 

samtlige fra dag én 

o Andre mener telefonen allerede er en så stor del av barnas hverdag at det er bedre å lære dem å bruke 

den som et verktøy. 

o Flere påpeker at det i en innfæringsfase vil være en kamp å få det til, men flere lærere blant FAU 

medlemmene påpeker at det elever velvillig leverer inn telefonen når de blir bedt om det på sine 

respektive skoler. 

o Det er ønskelig at lærerne er svært tydelige ovenfor elevene for hvilke regler som gjelder for mobilbruk 

i klasseromet, når skal den være i sekken og når kan den brukes. 

o Flere elever i klassene gamer, og bruker telefonen aktivt til dette på skolen, flere foreldrene til disse 

ønsker at skolen skjermer barna fra telefonen 

o Rektor Jørn ønsker ikke at Torridal skole skal være mobilfri, men at man heller styrker aktivitetstilbudet 

slik at barna har færre grunner til å være på telefonen.  

o FAU ber rektor redgjøre for hva skolen tenker om mobilbruk, hvilken praksis skolen og lærerne har, og 

hvordan de tenker at telefonen passer inn i skolehverdagen.  

• Sak 7/22 -Ønske om mobilfri skole på barne-og ungdomsskole 

o Referatet hektes på sak 6/22 

• Sak 8/22 -Skoleball og forventninger til bekledning. 



o Flere foreldre blir overrasket over barn som ønsker dyre kjoler og dresser til ballet, og f. eks er jentene 

“forventet” å ha kjole tilpasset sitt trinn.  

o Foreldre melder om andre skoler som har løst dette ved at man gjennomfører byttekvelder for brukte 

kjoler, at man har større fokus på gjennbruk, samtidig som at mye av ansvaret ligger hos foreldrene. 

o Andre har fått donert blant annet kjoler og dresser til skolen slik at man har lager til dem som måtte 

ønske/trenge å låne.  

o FAU anbefaler at elevrådet utfordres til å mene noe om dette. 

• Sak 9/22 -Idémyldring knyttet til inkludering og forebygging av utenforskap 

o Viktig at foreldrene har fokus på dette, passer på at man inviterer og inviterer tilbake så lenge man har 

anledning 

o Forslag om å ha foreldredrevne aktivitetskvelder på skolen hvor det er ulike aktiviteter barna kan drive 

med. 

• Sak 10/22 -Kosthold og matplaner på SFO 

o Stor enighet i gruppen at skolen og SFO kan bli bedre på kosthold. 

o Mange foreldre ønsker at skolen ikke skal være “enda en” arena hvor barna tilbys sukker og godteri 

som belønning. 

o Det foreslås at SFO deltar på kurs på “Geitmyra matkultursenter”, de jobber aktivt og målrettet mot 

skoler og SFO og har førstehåndskompetanse på området. 

o FAU leder tar dette opp med rektor og med SFO leder 

• Sak 11/22 -Klemfare ved lukking av inngangsdører 

o Ble ikke diskutert grunnet tid 
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