Referat FAU 8.10.19
Tilstede: Knut Solhaug, Tove Mette Heimdal 9c, Anita Løken 9a, Linn Monika Røbergshagen 8c,
Tommy Furuseth Jacobsen 8c, Mathias Engebakken 10b, Erle Lindberg 9b, Elin Sveen 9a, Guro
Wattum 10a, Knut Fremstad 10c, Linda Dotset Steina 10c, Monica Opperud 9b.

Rektor innleder møtet med å hente inn 3 ungdommer han møtte i gangen. 2 av disse har
begynt på videregående nå og forteller litt om overgangen fra ungdomsskole til
videregående;
De følte de hadde fått med seg god bagasje fra SLUS, særlig i språkfag og nynorsk, stiller
sterkere der enn elever fra andre ungdomsskoler. De fortalte at overgangen til flere doble
timer, mindre friminutt/frisk luft og ingen fysisk aktivitet var tøff.

Sak 05/2019-2020: Valg av FAU-leder:
Tok opp igjen tråden fra forrige FAU-møte hvor vi ikke fant en leder til FAU.
Rektor informerer litt om hva vervet innebærer og Linn Monika Røbergshagen (8C) klappes
inn som leder!

Sak 06/2019-2020: Aktuelle saker, ungdomsmiljøet
Stort tema på dagens FAU-møte var handelsstandens opplevelse av økt uro, ufin oppførsel,
nasking og bråk blant enkelte av bygdas ungdom. Særlig problematisk på tirsdager/fredageri forbindelse med klubbkvelder, og kan sees i sammenheng med bruk av energidrikker. Vært
noe ulik praksis i de ulike butikkene mtp salg av disse, og dette har også gitt uro/protester i
butikkene i form av alt fra språkbruk til spytting og forsøpling. Tidligere var det en
aldersgrense på 14 år, denne er nå bare anbefalt.
FAU tok en runde med synspunkter og innspill i forhold til bygdas ungdom og utfordringene
handelsstanden opplever:
 De fleste av ungdommene våre er ordentlige, koselige og gjør opp for seg, ikke noe
ungdomsopprør i så måte! Noen enkeltindivider skaper dessverre uro/ødelegger
inntrykket litt og påvirker andre.
 Forståelse for at det er utfordrende for handelsstanden. Enighet om at det er en
selvfølge at det blir slått ned på/får konsekvenser med dårlig oppførsel, mangel på
respekt, hærverk og nasking.
 For øvrig ikke noe stort problem med alkohol og andre rusmidler blant bygdas
ungdom selv om dette går litt i bølgedaler, avhengig av enkeltindivider. Men her er
det viktig at vi ringer Politiet ved mistanke! Heller én gang for mye enn en for lite.
Kan meldes anonymt. “Mas” til Politiet frigir ressurser/bidrar til økt Politi-synlighet i
bygda.
 Handelsstanden har nå gått sammen og laget et utkast til sjekkliste/plan for hvordan
de håndheve salg av energidrikker, og konsekvenser ved nasking, hærverk og dårlig

oppførsel i butikkene. Handelsstanden ønsker innspill til utkastet fra FAU,
kommunen, SLUS, SLUKET, Fryal, Politi etc.
FAU leste utkastet og tok en runde på synspunkter og innspill. FAU syns utkastet er
omfattende, grundig, konkret og ryddig.
 Enighet om at tjuveri/nasking anmeldes. Og at dårlig oppførsel/hærverk får
konsekvenser.
 Noen synspunkter rundt å håndheve forbud/anbefalt aldersgrense mot energidrikke,
skal dette foregå bare på klubbkvelder og være lov de andre dagene, eller
“totalforbud”? Noen foreldre syns det er ok med slike drikker til barna sine og har
ikke utfordringer med dette. Vil et evt “forbud” gjøre det mer attraktivt for
ungdommen og dermed skape mer uro? Enighet om at her bør det være en
prøveperiode som evalueres for å se på effekt/konsekvenser!
 Holdningsendringer starter i hjemmet! Vi må snakke med ungdommene våre om
hva som er greit og ikke greit! Snakke med dem om folkeskikk, farer, miljø,
konsekvenser og utfordringer de kan komme borti -og gi dem gode redskaper til å
håndtere slikt best mulig.
 Rektor/skolen tar for seg litt holdningssendrende/fremmende arbeid f.eks i skolens
klassens time; lover, regler, anmodninger og konsekvenstenkning.
 FAU tar opp ungdomsmiljøet og skolemiljøet (mobbing, utfrysing, klikker?) ved neste
møte 5.11, og kaller inn leder for SLUKET, Lise Sørhagen Haugen og miljøarbeider
ved SLUS, Frode Kleven til dette.

Sak 07/2019-2020, Nytt fra skolen/aktuelle saker:
 Organisering av skoleverket i Søndre Land: Her er det mulige endringer på trappene
fra politisk hold og vi må påregne debatt og å kjempe vår sak. Snakk om store
innsparinger, viktig at FAU og foreldre engasjerer seg NÅ!
 Nasjonale prøver: Resultatene skal foreligge til neste FAU-møte 5.11.
 Avslutningsfesten for 10.trinn: Viktig å komme tidlig i gang med planlegging her.
 Fritt videregående skole valg/nærskole- hva skjer?: Skulle foreligget svar i slutten av
oktober, men her har man ikke hørt noe ennå. Mulig kinkig for fylket å se på gode
løsninger for kommunene som faktisk ikke har en egen videregående skole? Her
ønskes svar innen mandag 14.10 pga foreldremøte for 10.trinn, dersom ikke svar
foreligger til da, MÅ FAU pushe på i denne saken!
 Elektro som utdanningsvalg: Etter gjentatte, og store, ønsker om et fag praktisk
rettet mot elektro, ser dette nå ut til å gå i orden for inneværende skoleår slik at
elevene kan få en smakebit på hva elektro innebærer! Godt jobba!
 Vedr trøblete start for enkelte, tatt opp ved forrige møte: Rektor er i stor grad
informert og har tatt tak der det trengs. Dersom noen føler seg bakpå, enten faglig
eller sosialt, viktig å ta direkte kontakt med kontaktlærer og/eller rektor
umiddelbart!

Sak 08/2019-2020: Eventuelt:
Ønske om at skolen ser på møtevirksomhet rundt om i forbindelse med viktige
møter/aktiviteter, slik at man i størst mulig grad kan forhindre at ting kolliderer, for
eksempel politiske møter og foreldremøter. Felles kalender i kommunen? Rektor tar
med seg innspill til rådgiver.

Neste FAU-møte avholdes 5.11.19 kl.19, her kalles Lise Sørhagen Haugen inn for å snakke
litt om SLUKET, og Frode Kleven for å snakke litt om skolemiljøet vårt.

