FAU – Referat
22. oktober kl 19:00 – 21:30
Tilstede:
Siv, May Elin, Astrid, Tanja, Jim, Per Inge, Camilla, Mona B, Elisabeth, Maja, Mona o, Katrine, Nina B.
3 stk hadde meldt forfall: Jorid, Synnøve og Raymond.
Møtet startet med en sang. Tillegg til sakslisten: Valg av representanter til skolemiljøutvalg og
samarbeidsutvalg.
1. Hva vil det si å være klassekontakt?
Tanja informerte litt om hva det vil si å være klassekontakt.
- man skal være et bindeledd mellom lærer/skole og foreldre.
- man kan i samarbeid med lærer planlegge foreldremøter og trivselstiltak i klassen.
- lurt å ha en perm for klassen, hvor all informasjon lagres; som referat fra møter, kakebaking, evt.
økonomi osv.
FUG= foreldrenes utvalg for grunnopplæring, er FAU og foreldrenes «hovedutvalg». De har en egen
nettside: www.fug.no.
Vi snakket litt om hvordan vi ville jobbe i FAU. Skal vi ha stormøter, dele oss trinnvis eller jobbe i
smågrupper/ prosjekt? Og hvilke prosjekt skal vi engasjere oss i. F. eks: toalettene, mellombygget,
uteområdet osv.

2. Informasjon om LP-modellen og Ny–Giv prosjekt fra May Elin.
LP = læringsmiljø og pedagogisk analyse.
En metode for å bedre læringsmiljøet ved skolen.
Lærerne og assistenter jobber i grupper etter en bestemt modell, hvor hovedfokus ikke er løsninger,
men å finne årsak til hva som gjør at problemet er der, og hva som opprettholder problemet.
lærerne/assistentene er delt inn på tvers av trinnene.
For hvert møte, som er annen hver mandag, legger en lærer/assistent frem et problem eller en
utfordring. De andre på gruppa kommer med spørsmål, for å kartlegge årsaker, eller hva som er de
opprettholdende faktorer på problemet/ utfordringene. Så velges det ulike strategier for hvordan
man skal jobbe videre for å forandre på situasjonen = hvilke tiltak som skal iverksettes.
Forslagene prøves ut, evalueres og revideres.
Karin Storvoll er LP–koordinator på Elvetun.
lærerne /assistenter er delt inn i tre ulike grupper – tre gruppeledere.
PPT og Lillegården kompetansesenter er veiledere i prosjektet.
Kollegiet er engasjert i prosjektet. Vi håper at det skal fremme læringsmiljøet og trivsel ved Elvetun =
få en bedre skole. Vi jobber mot et felles mål – det er et Vi-prosjekt. Vi jobber systematisk.
Elevene skal gjennomføre en spørreundersøkelse om dette prosjektet.
NY – GIV
Ny – Giv er en ungdomsskolesatsning for elever som presterer faglig svakt på skolen. Spesielt rettet
mot 10. klasse, for å lette overgang til vgs, og også få flere til å fullføre vgs Hos oss ved Elvetun vil
prosjektet omfatte hele ungdomsskolen.
Fokus vil være på lesing, skriving og matematikk.

Vi har to Ny – Giv lærere, Anette Hagensen og Monica Krogh. De har 20 % stilling hver avsatt til dette
arbeidet. Arbeidet vil starte opp etter nyttår.
Elevene som får dette tilbudet må være motivert og forplikte seg til dette tilbudet. De skal skrive en
kontrakt.
3. Åpen dag – «voksne skaper vennskap»
Fug – kunnskapsministeren – utdanningsforbundet mm. Har skrevet under på et manifest for å
forebygge mobbing.
Voksne skaper vennskap er et tiltak hvor voksne legger til rette for et positivt felleskap og aktiviteter
som skaper samhold og trivsel.
Vi tenker oss en ettermiddag hvor voksne, foreldre og lærere, og elever møtes for å gjøre noe
hyggelig sammen. Voksne og unger knytter bånd.
Vi ønsker en arena hvor vi kan skape gode holdninger og respekt for hverandre.
( Dette er jo ikke noe vi bare skal gjøre en dag – men noe vi voksne, foreldre og skole i lag, må vise
ungene våre hver dag og være bevisste på)
Vi foreslår en dag i uke 11. Dersom noen har innspill til hvordan en sånn dag kan se ut, ta kontakt
med FAU-leder Siv, eller klassekontakt for din klasse.
Vi starter planlegging av denne dagen på neste FAU-møte, som er i november.
4. FN -dagen
Vi går igjennom at alle har husket det de skal huske, og at vi har kontroll på ting.
Tanja lager oversiktskart for hvor aktivitetene skal være inne i hallen.
8. og 9. klasse har ansvar for kafedrift og pølse salg. og 7. klasse har ansvar for tombola.
5. Dugnad på skolen og området rundt.
Vi ser flere områder rundt om på skolen at det trengs en innsats, både inne og ute.
- Mellombygget
- Toalettene
- Uteområdet
Dette er bare noe av det vi ser. Vi følger opp saken på neste møte.
Siv kontakter Hans, Nina og Turid for innspill og samarbeid i saken. Bl.a idrettslag og ungdomsklubb
benytter seg jo av mellombygg og toaletter.
Kan vi søke om prosjektmidler av noe slag?
Vi vil også påpeke at lekeapparatene bør undersøkes, om de holder forsvarlig standard, eller om
noen av de bør fjernes.
Vi savner tilbud ute til de større elevene. Isbanen ute bør opp å fungere i vinter, gjerne med noen
benker rundt for påkledning av utstyr.
Hva ønsker elevene selv? Tanja formidler til elevrådet.
Vi tar opp tråden på neste møte.

6. Valg til skolemiljøutvalget.
Vi velger følgende personer:
Venke Heide (fortsetter som leder)
Siv Larsen (som FAU–leder)
Maja Thorarensen
Vi spør Ronny Nordahl om han kan tenke seg å sitte som representant for u – trinnet.
Nina Nikolaisen og Randi Vaeng spørres om de kan stille som vara.

7. Valg til samarbeidsutvalget.
Siv Larsen
Jim Edvardsen
8. Hva vil vi jobbe med i FAU?
Holdningsarbeid.
- hos voksne og unger
- vi må være bevisste
- respekt
- positivitet
- samarbeid
- stå for det man mener, selv om det kan være vanskelig
- godt miljø
- dialog
Neste møte har vi litt mindre saker. Vi deler oss inn i mindre grupper, for idemyldring i forhold til
dugnad, uteområdet, voksne skaper vennskap.
Neste møte blir mandag 19. november kl 19:00. Varighet 1,5 time. Sted: musikkrommet på Elvetun.

Ref: Mona Ottesen

