
Referat fra FAU 20/02 

Tilstede: Hege Berge Andreassen 2. klasse, Lisa Kongsli 3. klasse, Unni Sjåberg 1. klasse, 

Tina Pedersen 4. klasse, Lillian Pedersen 5. klasse, Charlotte Pedersen 7. klasse, Inger Gåre 

10. klasse, Heidi Elvebo 8. Klasse, Ramona Skogli 9. klasse 

Fra skolen: Yvonne Jacobsen, rektor 

Hege åpner med å gjennomgå referat fra sist møte.  

Sak 1. Saker fra rektor 

a) Yvonne foreslår å ha en aktivitetsdag på slutten av skoleåret for hele skolen sammen, 

dette både for å få bedre samhold mellom elever på tvers av klassetrinnene, men også 

få foreldre/hjem- skole samarbeid mer på banen.  

b) Status på saker etter Opplæringsloven § 9-a. Per i dag er det ingen saker fra foreldre, 

men skolen har et par saker de har startet selv som de arbeider med.  

c) Det har vært foredrag for ungdomsskole elevene angående nettvett og bilder på nett. 

Om hva man skriver, legger ut og sender bilder av. Mange av elevene fikk seg 

tankevekkere. FAU representantene ønsker at det skal snakkes aktivt med elever helt 

nede i barneskolen angående dette, og at man må starte tidlig.  

Videre er det en rusproblematikk blant ungdommer som involverer alkohol og 

røyking. 

d) Tilsynet fra fylkesmannen.  

Skolen har laget et skjema alle ansatte skal skrive under om kjennskap til 

aktivitetsplikt etter opplæringsloven § 9a-3.  

Skolen har innført aktivitetsledere, her har omentrent 35 meldt seg, og de har nå drevet 

et par uker.  

Skolen har laget årshjul som skal sikre trivselsskapende tiltak og forebyggende arbeid 

mot mobbing. 

Balsfjordskolens plan for et psykososialt arbeid er snart ferdig, og representantene fikk 

se denne. Dette er en plan som skal vise arbeidet i forhold til det psykososiale arbeidet 

som gjøres. Med planer og maler for rapportering ol.  

 

 



Sak 2. Håndtering av elever med atferd 

Etter spørsmål fra foreldre forklarer Yvonne at bak hver situasjon der barn fjernes fra 

situasjoner, eller blir fratatt noe som kan skade dem selv eller andre er det bestandig brukt 

andre metoder først, og at dette er siste utvei.  

Sak 3: Mobilfri skole 

FAU snakker litt om dette, og er enig om at å ha en mobilfri skole kan være vanskelig å 

innføre, men at det kan tas opp til vurdering om det kan benyttes mobilhotell slik at elever 

legger fra seg mobilene i skoletimene.  

Sak 4. Arrangementer fra skolen 

Det er ønskelig at elevene jobber inn en skoledag og har konserter i forbindelse med skoleslutt 

på kveldstid. Dette for flere foreldre skal kunne delta, da det per d.d. er mange som ikke har 

mulighet til å komme på dagtid. 

Sak 5. Registering i Brønnøysundregistret 

Dette blir gjort slik at alle klassene har mulighet til å ha konto i banken uten at noen må ha 

denne på sine private kontoer. 

Sak 6. Støtte om pizza som premie (7.kl) 

7. klasse har bedt om støtte til Grandiosa som premie etter lesekonkurransen her i høst. FAU 

støtter 15 grandiosa. 

Sak 8. Gatelysene i Sneve 

Vi har fått svar fra kommunen om at denne saken hadde stoppet opp i systemet litt, men at det 

nå er tatt tak i, og at befaring er gjort, samt at det er bedt om pristilbud om å montere lys i 

krysset, dette må uansett gjøres på sommerstid grunnet tele nå.  

Annet: 

Ringstabekk krysset- liten respons fra foreldrene ute i klassene, FAU setter sammen og sender 

inn til Rektor.  

SU/SMU var ikke valgt for inneværende år, vi tok valg på dette: 



Hege med Lillian som vara 

Ramona med Lisa som vara 

Saker som tas opp neste møte: 

Storforeldremøtet 28. Mars 

Neste møte 

6. Mars kl. 1700 

24. April kl. 1700  

29. Mai kl. 1700 – siste møte før sommerferien 

 

 

 


