FAU - SØNDRE LAND UNGDOMSSKOLE 2018-2019
REFERAT FRA MØTE TIRSDAG 02.04.19 KL. 19.00
Tilstede: Rektor Knut Solhaug, Elin Sæther Martinsen 8A, Anita Løken 8A, Veronica Eliassen Sveen 8B, Kai
Espen Knutsen 8C, Tove Mette S. Heimdal 8C, Ann Kristin Dybhavn 9A, Lars Sandlie 9A, Ritva Raddum 9B,
Jan Snipstad 9B, Knut Fremstad 9C, Monica Amlien Rønningen 10A vara, Inger Lill Vangen 10A, Rita
Finstuen 10B, Anette C. Sand 10B vara og Sally Grøsdahl 10C
Sak 26/2018-2019: Mobilfri uke. Erfaringer
Jennifer og Anine fra elevrådet informerte om evaluering av mobilfri uke i uke 4:
- Fleste klarte seg bra uten mobil. Fikk muligheter til å gjøre andre ting som kanonball, kortspill og snakke
mer sammen enn tidligere
- Flere ble obs sin avhengighet til mobil og dette var en nyttig erfaring
- Noen var negative i starten
- Ble litt mer bråk i friminuttene i starten men det ble bedre regulert etterhvert
- Var kaldt ute den uken så det var ikke nevneverdig mange flere som gikk ut
- Flere beveget seg mer inne
- Noen begrenset bruk av mobil i etterkant
- en elev i hver klasse ble intervjuet etterpå og de fleste sa at uken hadde gått bra
- En som tidligere har benyttet sin mobil svært mye fortalte han hadde en positiv opplevelse med å se
mer av skolen
- Det spørres om elevene kan pålegges å ha mobilfri uke: rektor svarer at det ønskelige er at det er en
demokratisk avgjørelse fra elevene.
- Rektor forteller det er mer aktivitet etter uke 4 med f.eks. kanonball, kortpill og benyttelse av
musikkrommet
-På spørsmål om tiltaket skal gjentas så er i allefall erfaringene såpass positive at dette kan være aktuelt
å vurdere
Jennifer og Anine får spørsmål om hva de føler har vært viktig for dem i skolehverdagen gjennom tre år
på SLUS. De fremhever turer som svært positivt for det har gjort samholdet enda bedre. Fremhever også
det gode miljøet, jentegrupper og storprosjektet. Forteller de hadde hørt gode rykter om SLUS før de
begynte på 8. trinn. De føler seg godt ivaretatt av lærerne, trygt, føler de har lært det de skal, fått
tilstrekkelig informasjon om studievalg og sier det er viktig å beholde to lærere i hver klasse.
Sak 27/2018-2019: Avslutningsfest 10. klasse
Spørsmål om alle elevene er på Facebook pga informasjon og bilder vil bli lagt ut på lukket gruppe. Dette
skal sjekkes ut. Ida Storberget har bestilt moped. Har noe midler på konto. Søkes midler for arrangering
av rusfritt arrangement. Simen Sterud stiller med gratis drosjeskyss. Foreløpig ikke fått svar fra DJ Alf
Bergum. Arrangementgruppen skal ha møte 07.05.19 og de jobber med planlegging og innhenting av
premier og div. Pizza bestilles fra SanMarino. Kjøpes inn brus, saft og godteri. Ordensvakter er FAU
representanter og vara på 9. trinn. Informasjonsskriv kommer på neste FAU-møte

Sak 28/2018-2019: Jentegrupper 8. klasse
Tidligere år har det vært avholdt jente- og guttegruppe på 8. trinn. Nå vært et år opphold grunnet
økonomi. Er i gang igjen med jentegruppe nå på 8. trinn. Guttegruppe for dagens 8. trinn avholdes til
høsten. Tre lærere avholder dette 3 timer ukentlig i 6 uker. Lærerne er utdannet "Trygg
oppvekst"-veiledere. Er temabaserte samlinger (f.eks. sorg, sinne, seksualitet, grensesetting osv). Målet
er å skape økt trygghet for jenter og gutter. Ida Storberget og rektor har søkt midler for gjennomføring
av dette tiltaket.
Dagens 9. trinn har ikke hatt dette tilbudet og FAU ønsker at de også skal tilbys det. Rektor vil se om
dette lar seg gjøre men kan ikke love noe ennå.
Rektor forteller om negativ språkbruk på 8. trinn og han skal gå inn i hver klasse og snakke med elevene
om at dette ikke tolereres. Rektor og foreldrekontaktene på 8. trinn skal snakke sammen etter dette og
avklare videre behov for evt foreldremøte pga språkbruken må jobbes med.
Sak 29/2018-2019: Evt. med nytt fra skolen
- Oppdaget alkohol på skolen ved to anledninger. Rektor sier dette er første gang siden han begynte. Han
forteller det kjøres en stram linje på håndtering av dette og informerer FAU om skolens rutiner for tiltak.
- Det er avholdt prøveeksamen på 10. trinn. I mat og helse ble det servert 3-retters til lærerne.
Terminprøver begynner nå.
- Informeres om mulighet til å søke om Karl Evangs folkehelsepris for 2019. Enighet i FAU om å nominere
Fysak-prosjektet i søknad.
Neste møte: Tirsdag 07.05.19 kl.19.00

Referent: Linda Dotset Steina 9C vara

