
REFERAT FRA FAU-MØTE 
DATO :  4.februar 2020  

STED:   Kantina Sentralgården 

TILSTEDE: Pia Knøsen Lund, Gunn Monica Gjerdrum, Ståle Osrønningen  

                                   Frode  Thobru, Merete Jule og Anne Tøraasen Flaten  

Rektor Morten Libekk deltok fra kl 19.00 

 

Handlingsplan Elevenes skolemiljø i grunnskolen er lest og gått gjennom av alle 
medlemmer i FAU. Vi mener dette er et godt dokument – OM det brukes og overholdes. 
Viktig at alle ansatte i skolen kjenner til dette dokumentet og kan innholdet.  

FAU lurer på;  

Hvordan dette forankres hos personalet? 

Hvordan kvalitetssikres dette?  

Hvordan blir foreldrene informert om dette dokumentet? 

Aktivitetsplan – blir denne brukt? 

Rektor Morten informerer oss om at handlingsplanen blir gjennomgått hvert år ved skolestart. 
Litt i overkant av en halv planleggingsdag blir brukt til dette dokumentet sammen med hele 
personalgruppen. 

Alle mottar dette dokumentet digitalt, og det skal leses av alle. Det skal være et levende 
dokument, det er tydelig, håndterbart og skal fungere i praksis. 

Rektor sier videre at det fungerer ikke godt nok i praksis. Lærerne har ikke dokumentet 
framme ofte nok, det er det ikke tid til. 

På første foreldremøte i 8. klasse informerer rektor om handlingsplanen. Etter dette tas ikke 
dette dokumentet opp med foreldrene igjen. 

FAU foreslår at det bør informeres rundt dette dokumentet på høstens foreldremøte for alle 
trinn hvert år. 

 

Trivselsledere – TL 

Jobben med TL er satt i gang. Det var kursing tidlig i januar. 11 gutter og jenter fra 8. og 9. 
klasse var med på kurset. 

Det er aktiviteter med TL første friminutt hver mandag og onsdag, i gymsalen. Alle som har 
deltatt på kurset får være TL i løpet av 4 uker. 

Antallet deltagere på disse øktene varierer. Det har vært mellom 12-40 deltakere. Det er flest 
som deltar på onsdager. Kanskje har dette å gjøre med at skolen er mobilfri på onsdager? 



Alle dager er det ballspill (tulliball) i gymsalen i storefri. Veldig populært. 40-50 deltakere 
hver dag.  

Uteområdet er fortsatt alt for lite. Heller ikke mulig å få gjort noe med nå i byggeperioden. 

 

Temakveld  

Det er ønskelig med en temakveld i løpet av våren, samarbeid hjem-skole. Det er tenkt en 
kveld i slutten av april. Denne kvelden blir obligatorisk for elevene og foreldrene skal også 
delta. Det blir lagt opp som en dialog-kveld. Elevene får avspasere 22. mai som kompensasjon 
for denne kvelden. 

 

Norsk tentamen 

FAU spurte på forrige møte om det ble hensyntatt (ift karaktersetting) at ikke alle elever 
hadde nettilgang under denne tentamen før jul (dette gjaldt 10. klasse).  Elevene har tilgang til 
isolerte nettsider som kan benyttes under tentamen. Noen elever fikk ikke opp disse sidene på 
sin pc, og det opplevdes som lite rettferdig. De elevene som ikke fikk tilgang på nettsidene 
hadde tilgang på blant annet ordbøker. Ifølge norsklærerne så er dette vanskelig å hensynta. 
Det ble ikke laget noen egen vurdering for de elevene som ikke hadde tilgang til nett. Rektor 
sier det er mye styr rundt tentamen da alle blir «rammet». Resten av elevene har da ikke 
ordinær nettilgang disse dagene. Langsiktig planlegging kreves, slik at alle på hele skolen vet 
hvilke dager tentamen skal gjennomføres og alle andre blir uten nett. 

Rektor sier også at det er viktig at elevene blir vurdert rettferdig og riktig. Elevene skal vite 
hva de blir vurdert etter (vurderingskriterier) 

Nye læreplaner fra og med neste skoleår. Neste års 10.klasse følger gammel læreplan. 

 

Fravær  

Våler ungdomsskole har noe utfordringer i forhold til fravær, spesielt kortidssykemeldinger. 
Henriette Svenneby og Lars Henning Braskerud stepper inn ved behov. De kjenner de fleste 
elevene. Noen lærere har også en ressurspott som brukes ved fravær. 

Ida Øvre Andersen skal ut i permisjon fra slutten av april. Rektor jobber med saken. 

Det er også noe usikkerhet knyttet til 1-10 skole; stillinger, ny rektor, lærere i permisjon – 
kommer de tilbake? 

Utlysninger, lærerkabal osv for neste skoleår kommer tett opp mot skolestart. 

Rektorstillingen er utlyst og skal være avklart til skolestart 20/21 

Innflytting i ny skole januar 2021 

 

4/2-20    Referent Anne Tøraasen Flaten 



 


