Referat fra Årsmøte i foreldrerådet 06.11.14
På hver skole skal det være et foreldreråd der ALLE foresatte som har barn i skolen er medlemmer.
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tar
aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
På årsmøtet møtte 14 foreldre samt rektor.
Årsmøtesaker:






Årsmelding
Valg av leder og nestleder
Valg av to medlemmer med vara til skolens samarbeidsutvalg. Leder skal være et av
medlemmene
Valg av 4 medlemmer til skolemiljøutvalget
Hvilke saker er det viktig å jobbe med

Tanja Skjervheim ble valgt som møteleder og Anita Sæbbe Haraldsvik som referent
Sak 1 Årsmelding
Siden det ikke har vært leder i FAU er årsmeldingen laget av rektor sammen med klassekontaktene.
Foreldrerådet har hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med renovering av toalett på barne-og
ungdomsskoletrinnet. Mellombygget er også malt. Det mangler møbler i mellombygget. Rektor har
snakket med elevene og siden skolen er valgt som 1000 årssted ser man for seg et samarbeid om
finansiering til dette.
Gangfelt mellom Stallheim og skolen kom på plass til skolestart 2014.
Elvetun skole er på listen over de skolene som har mest mobbing. Hvert år gjennomføres det en
nasjonal undersøkelse i 7. og 10. trinn. Disse tallene som er lagt til grunn her er fra 2007-2009 og
2009-2011. Det har vært satt inn tiltak og ny undersøkelse skal gjennomføres på nyåret 2015.
Zeroundersøkelsen i denne klassen har vist at mobbetallene nesten er borte. Det hjelper å ha fokus
på mobbing, snakke sammen og fokusere på hva som kan gjøres.
Det ble gjennomført en fantastisk dugnad i juni med elever, foreldre og lærere, supert oppmøte. Mye
som ble gjort rundt om på skoleområdet og særlig klatrejungelen står tydelig der.
Det er blitt vedtatt nye vedtekter for SFO.
FN-dagen ble i år også en kjempe dag, med mye aktivitet og engasjement. Det ble sendt 18461,- til
Hei Verden. I år var det tatt opp på foreldremøtene i forkant av arrangementet. Det var lurt med
tanke på forberedelser.
Sak 2 Valg av leder og nestleder
Venke Heide ble valgt som leder for FAU og Anita Sæbbe Haraldsvik ble valgt som nestleder.

Sak 3 Valg av 2 medlemmer m/vara til Skolens Samarbeidsutvalg
Venke Heide og Benedicte Jensen ble valgt. Vara: Geir Oddvar Nikolaisen og Einar Bekkeli
Sak 4 Valg av 4 medlemmer til skolemiljøutvalget
Venke Heide, Benedicte Jensen, Tom Erik Forså og Tanja Skjervheim
Sak 5 Hvilke saker er viktige å arbeide med?
Foreldrene er tydelige på at det er viktig å jobbe med å redusere mobbetallene. Selv om tallene
oppgis i prosent og siden det er så få elever gir det høye utslag så er det fortsatt slik at hvis ett barn
mobbes, er det ett for mye. Det er kjempeviktig med det forebyggende arbeidet. Rektor får ikke
meldt mobbesaker fra foreldre, og alle foreldre må oppfordres til å ta kontakt med rektor dersom de
er kjent med at eget eller andres barn mobbes. De sakene om er kjent på skolen, jobbes selvsagt
med. Mobbing er vondt for alle involverte parter også de som mobber.
Vi som foreldre har en viktig rolle i å se, snakke med egne barn og andres, melde fra om hva vi vet og
ta ansvar for at mobbesaker blir tatt tak i! Mange barn tørr ikke si fra fordi de ikke vet forskjellen på å
sladre og å si ifra.
Vi så en film fra fylkesmannens konferanse i oktober v/Kristin Outmayer fra Unicef Norge









Vi som voksne må gå foran som gode eksempler. Det ikke hva jeg sier men hva jeg gjør som
gir læring. Vi må vise ungene de gode alternativene
Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn. Er barneoppdragelse en privat ting?
Mobbing snakkes om som om det er et skoleproblem. Unicef vil engasjere ”hele landsbyen”.
De vil ha en bredere ansvarsfordeling. Skolen skal ikke ha mindre ansvar, men vi andre skal
ha mer!
En investering i andres barn, er en investering i egne barn.
Beste prevensjon mot mobbing er å ha et stort nettverk
Ønsker å løfte opp hvilke muligheter vi som enkeltpersoner har.
Barn er ikke vanskelige – de har det vanskelig

Link: Fylkesmannens sider under 7 milssteget

Gruppearbeid: Hovedområder vi som foreldre skal ha fokus på
Godt gruppearbeid. Stikkord: Voksne skaper vennskap. Vi foreldre må ha positiv holdning til andre
foreldre/elever/lærere/skole. Vi må fokusere på det vi vil ha: Trivsel. Engasjere de eldste som
trivselsledere for de yngre. Skolekultur: Hvordan møter vi skolen og hvilke forventninger har vi og
skolen til hverandre. Ta de gode samtalene hjemme – det skaper gode holdninger og gir innblikk.
Respektere hver andre.
Konklusjon:

FAU skal ha som hovedfokus dette året:
1) Positiv holdning fra foreldrene. Vi skal hjelpe hverandre når vi snakker sammen med å bli klar
over hva vi sprer om andre. Leder for FAU sender ut brev til klassekontaktene og de får et
særskilt ansvar i at dette er tema i hver klasse.
2) Ansvarliggjøre oss som foreldre og den rollen som vi har når det gjelder å stoppe mobbing,
hærverk, stygt språkbruk, skape trivsel og ta ansvar også for andres unger. Vi skal være
landsbyen.
3) Dugnad. Det var stort oppmøte og både barn og foreldre koste seg. Forslag om at vi må ha
faste runder med dugnad, siden det er økt mye med hærverk på den nyrenoverte skolen. Vi
vet at dette kan være med på å stoppe hærverk når elevene selv må være med å ta ansvar.
På en uke var det gjennomført reparasjoner for 10000,-. Dette rammer alle elevene. Stygt
språkbruk og hærverk sprer seg veldig fort!!! Dette tas opp i skolemiljøutvalget.

Ref: Anita Sæbbe Haraldsvik

