Referat FAU- møte 29.11.16
Tilstede: Kristina Olsen 1.klasse, Hege Berge Andreassen 2. klasse, Lisa Kongsli,
Trond Fagerli 4. klasse, Lillian Pedersen 5. klasse, Stina Henriksen 6. klasse,
Charlotte Pedersen 7. klasse, Heidi Elvebo 8. klasse, Rolf Arne Hundal 9. klasse og
Inger Gåre 10. klasse.
Fra skolen: Konstituert rektor Marita Takvansbukt og nytilsatt rektor Yvonne Jacobsen

Hege åpnet ved å gjennomgå referat fra forrige møte.
Det nye styret er ennå ikke oppdatert på skolens hjemmeside, Marita skal følge det opp.
Baguettsmøring til fagdag. Dårlig planlegging førte til at baguettene ikke var ferdige til
oppgitt tid. Hege sender regning.
Sak 1. Saker fra rektor
Rektor informerte om økonomiske utfordringer i forhold til drift. Administrasjonen har lagt
frem forslag til kuttliste som innebærer nedtrekk på 25 årsverk og15 millioner i driftsmidler.
Alle enhetene er blitt bedt om å se på egne innsparingsområder. Forslagene som foreligger er:
- Reduksjon av lederstillinger/større enheter.
- Flytting av ungdomstrinn Laksvatn.
- Flytting av mellomtrinnet fra Malangseidet til Sand.
- Felles rektor Sand/ Malangseidet.
- Reduksjon barnehagerådgiverstilling.
- Inspektør Laksvatn oppvekstsenter 50 % adm. Del holdes vakant.
- Felles merkantilressurs.
- Avvikle seniortiltak.
- Redusert svømmeundervisning i Balsfjordskolen.
- Stenge basseng Sand.
- Stenge basseng Laksvatn.
- SFO 10 dager reduksjon.
- Oppheve søskenmoderasjon for SFO.

Sak 2 Tilsynsrapport fra Fylkesmannen.
Gjennomgang ved Marita. Endelig tilsynsrapport kom 22.11.16. Tilbakemeldingene fra
Storsteinnes skole er vurdert, og Fylkesmannen konkluderer med at lovbruddene ikke er
rettet.
Fylkesmannen vurderer at skolen er i ferd med å etablere rutiner for å rette opp i lovbruddene.
Hele rapporten vil dere finne på Fylkesmannens hjemmesider, under fanen tilsyn.
Skolen har fått varsel om pålegg om å etablere rutiner innenfor områdene:
-

Forebyggende arbeid og internkontroll
Skolens individuelt rettede arbeid.
Brukermedvirkning.

Frist 1. mars 2017
Sak 3 fra 10 klasse, skoleball
10. klasse har ved klassekontakt Inger Gåre sendt søknad til Storsteinnes skole v/rektor om å
få avholde et juleball for små- og mellomtrinnet. Storsteinnes skole har i SMU vedtatt at det
ikke skal arrangeres skoleball ved Storsteinnes skole i fremtiden. 10 klasse synes det er
urimelig at de skal bære skylden for dette, da det etter deres mening var en glipp fra skolens
ledelse som førte til at Valentinsballet ble godkjent på et meget svakt grunnlag. Elevene i 10.
mener selv har tatt lærdom av uheldige hendelser vedrørende alkoholbruk etter dette, og
ønsker nå at skolen godkjenner deres forespørsel om å få arrangere et ball for små og
mellomtrinnet. Ballene har vært en viktig inntektskilde for klassene, og har samlet elevene
ved skolen utenom skoletid.
FAU ber rektor vise velvilje når søknaden behandles.
I tillegg etterlyses det info på skolens hjemmeside om skoleturer. Skoletur i skolens regi for
10. trinn er avviklet, men det er opp til foreldrene å arrangere klasseturer i privat regi. Rektor
blir bedt om at informasjonen om klasseturer og hva som kan forventes av skolen i forhold til
dette oppdateres på hjemmesiden.
Sak 4 FAU økonomi
FAU har for tiden romslig økonomi. Det står i overkant av 50 000,- på konto.
SAK 5 Lys i Snevefeltet
Det er fortsatt ikke satt opp lys i Snevefeltet og fartsgrensen er fortsatt 80. Hege har kontaktet
kommunen og forsøker å få fortgang i dette.
Sak 6 FAU på facebook
Som følge av at menings- og informasjonsutveksling på den lukkete Facebooksiden har blitt
delt og diskutert utenfor gruppen er det nødvendig med en felles forståelse for hvilke

retningslinjer som skal være gjeldende. FAU diskuterer det videre. Leder har endret gruppen
til hemmelig, og består nå kun av de faste medlemmene i FAU. De får videreformidle
nødvendig informasjon til sine varaer. Vi påpeker nok en gang dette med taushetsplikt.
Sak 7 Eventuelt.
Rektor har rettet en forespørsel til FAU hvor hun ba om innspill på hva vi legger i begrepet
krenkende ord og handlinger, og hvordan et skole-hjem samarbeid skulle fungere.
Det ble påpekt at for å få en god prosess på dette så trengte vi bedre tid for å diskutere de i de
ulike klassene. Rektor hadde ment denne henvendelsen til oss i FAU, at vi skulle tenke
gjennom dette først. Noen hadde allerede rukket å få noen innspill fra foreldrene. Vi ble enige
om at dette var en begynnelse på å ta tak et svært omfattende tema, og vi ber om at det følges
opp.
Eksempler på innspill fra foreldregruppa på Storsteinnes skole på krenkende ord og handling
gikk på:
-

At elever går alene, det at de sier at de vil være alene, trenger ikke å stemme. Det å
ikke bli inkludert oppleves som krenkende.
Skolens håndtering av enkelte saker, har ført til at elever har blitt utsatt for sanksjoner
fra andre elever, dette oppleves som svært krenkende.
Lekser og gruppeinndelinger.
Elever som opplever at læreren behandler dem ulikt.
Ikke bli sett av læreren.
Urettferdige karakterer.
Holdninger fra de voksne mot enkeltelever.
Elever som sitter alene på grupperom
Elever som blir fysisk båret vekk.

Samarbeidet skole hjem hadde foreldrene følgende innspill til:
-

-

Det var flere innspill på hvor viktig klassemiljøene er, hvor de gode sosiale
relasjonene mellom elevene, de voksne og mellom elev og voksen øker
trivselsgrunnlaget og virker forebyggende for krenkende ord og handlinger.
Skolen må bli bedre på å informere foreldrene med en gang det oppstår noe på skolen
som gjelder deres barn.

Som tiltak ble det nevnt blant annet: Vennskapsgrupper, vennskapsbenker, gode
klassemiljøer.

Skolen har nå tatt i bruk meldeskjemaer som alle ansatte skal bruke når de ser uønsket atferd
eller hendelser. Både ledelse og kontaktlærer vil kunne bruke disse. Formålet er på et tidlig
tidspunkt å kunne avdekke spesielle mønster og/eller konflikter som gjentar seg. Håpet er at
det da skal være mulig å sette inn adekvate tiltak på et langt tidligere tidspunkt enn tidligere.

Det vil ta tid før skolen vil se eventuelle resultat av dette. FAU gruppen stilte seg positive til
dette enkelttiltaket.

Skolen oppfordrer foreldrene til å ta kontakt med skolens ledelse dersom det er noe de lurer
på, eller er bekymret for. Foreldre må ikke være redde for å være masete. Det er nødvendig
med brukermedvirkning, og skolen jobber videre med dette jmf. Tilsynsrapporten, og ønsker
tilbakemeldinger på uansett hva det måtte være.

Det vil utarbeides en uttalelse fra FAU vedrørende tilsynsrapporten.
NESTE FAU møte Mandag 9. Januar klokken 17.00
Saker som skal behandles da:
Stormøte på skolen, forslag på februar. Tema Tilsynsrapport, mm
Utarbeide/gjennomgå retningslinjer for innsamling i klassene.
Mobilfri skole.

