Referat FAU møte 05.11.2019
Tilstede: Knut Solhaug, Sven Sandvik 8b, Tommy Furuseth-Jacobsen 8c, Dag Lindbråten 10a,
Anita Løken 9a, Helen Bjørndal 8a, Kari Ohren Nordraak 10a, Eivind Walbye 10b, Elin
Granseth 9c, Elin Sveen 9a, Tove Mette S. Heimdal 9c, May Elin Emilsen 8b, Ingeborg Vesne
10c, Linn Monika Røbergshagen 8c, Elisabeth Rom Haugerud 10c, Knut Fremstad 10c og Erle
Lindberg 9b.
Sak 08/ 2019-2020: Skolemiljøet ved SLUS; miljøterapeut Frode Kleven informerer.
Frode starter med å informere om sin stilling. Jente og gutte grupper har hatt god effekt på
samhold og utvikling. Jentegrupper starter opp etter jul i 8.trinn og guttegrupper høsten i
9.trinn. Her har Frode med seg den nye helsesøsteren, Linda Slåttum og Line Embergsrud.
Tema for gruppene er tanker, følelser, vennskap, samhold, identitet, selvfølelse og ansvar for
andres selvbilde. Frode sier at viktigheten ved ett hei er større enn vi aner, dette fokuseres
på. Samtidig er de innom store temaer som; seksualitet, pubertet, forelskelse, rus, og
familie. I disse gruppene deles det åpent og man forstår at man ikke er alene om å ha det
«sånn». 10. klassen vår i år fikk dessverre ikke dette tilbudet i 8. og 9. trinn, dette tror Frode
er litt av årsaken til at 10. trinn er litt mer splittet. De har ikke blitt de samlende forbildene
ett 10.trinn ofte har vært. Derfor har skolen nå satt i gang tiltak med felles samtalegrupper
for begge kjønn. Dette har så langt vært vellykket. Frode legger til at det er mange fine
rollemodeller i 10. og at utfordringene ligger hos enkeltindivider. Trivselsledere fra 10.trinn
er ett godt bevis på det positive. Frode sier at trenden er endrende, «generasjon snill» snur
og det kommer en bølge av mer opprør mot generasjonen over. Dette ser vi også i lille
Søndre Land. Det diskuteres i FAU og flere foreldre med elever på 10.trinn synes det har
vært utfordrende og vanskelig til tider. Rektor presiserer at det er viktig å melde i fra til
skolen når noe ikke er bra, han rydder alltid tid til elever med problemer og utfordringer. I
løpet av den siste tiden har det vært enkelthendelser med alkohol medbrakt og drukket på
skolen der eleven har blitt syk. Dette har blitt tatt tak i, rektor har snakket med alle elever på
8.trinn om hendelsen. Vi stiller spørsmålet; hva gjør resten av klassen/gjengen når episoder
inntrer? Hva gjør de andre? Fokus på påvirkning! Alltid viktig å snakke med og ikke om!
Tiltak blir gjort for å sikre klassemiljøet, rektor og Frode viser til paragraf 9A i
skolemiljøloven; rett til trygt og godt skolemiljø for å verne de andre elevene.
Det kom forslag om å ha samarbeid med FAU på barneskolen.
Skolemiljøet er kveldens siste sak ut, og dette er en sak som engasjerer alle og diskuteres
lenge. Miljøterapeuten er viktig og FAU vil jobbe for å verne denne stillingen, og for å holde
SLUS og Fryal som to separate skoler i denne omstillingsprosessen. Frode ser tydelig at de
små kopierer de store barna, og dette kan havne feil ut hvis man slår seg sammen til stor
skole.

Sak 09/2019-2020: Nærskoleprinsippet. Info vedr. søknader videregående skole.
Politikerne har bestemt at nærskoleprinsippet skal gjelde for skolevalg, retningslinjene som
først ble lagt for dette viste manglende informasjon om geografi og lokalkunnskap. Dette har
fylkeskommunen nå rettet opp i, og de nye retningslinjene er lettere og akseptere. Det tas
utgangspunkt i søkers folkeregistrerte postadresse ved skolevalg. Men det er mulig å legge
ved særskilt grunn. Viser til www.innlandetfylke.no for informasjon og spørsmål.
Viktig og fram snakke alle videregående skoler. Samtidig skal vi ikke underdrive elevens
ønske om miljøskifte eller å få gå sammen med vennegjengen. Søk råd hos rådgiver. FAU
ønsker fritt skolevalg!

Sak 010/2019-2020: Søndre Land Ungdomsklubb. Info vedr. tirsdager og fredager.
Leder ved SLUKET Lise Sørhagen Haugen informerer om god stemning på klubben begge
dager med ca. 100 ungdommer innom. Det er generelt bra miljø, ungdommen passer på
hverandre og har omsorg. Mange aktiviteter, sist med nattklubb der ca. 80 ungdommer
holdt seg våkne gjennom natten. Før jul er det julebord, og det er styret på klubben som
organiserer, de skaffer artister og lager ett godt opplegg. Lise er imponert over hvor flinke de
er. Miljøet på klubben er roligere nå, var litt utrygt i vår. Da gikk politiet ut i avisen og
advarte mot kjøp og salg av rusmidler mot ungdomsmiljøet. Det er god oversikt over
ungdomsmiljøet i Søndre Land og Lise har god dialog med Frode. Det er enkeltindivider som
skaper enkeltsituasjoner. Foreldre blir alltid ringt om noe skjer. Lise ønsker foreldre
velkommen innom til en prat på klubben, er man bekymret som mor eller far vil dette skape
trygghet og man blir kjent med forholdene. SUKET samarbeider tett med politiet og har god
dialog. Det blir spurt om foreldremøte på klubben er aktuelt? Lise er redd det vil være dårlig
oppslutning rundt nok ett foreldremøte, skal ikke klubben være ungdommens eget sted spør
noen? Vi konkluderer med at det bør være med i års hjulet til FAU at Lise er med på FAU
møte i løpet av høsten.
Det tas opp tematikken rundt energidrikk. Lise håper på forbud fra butikkene, men mener
det er et mindre problem nå enn det var før sommerferien. Det meldes om mindre bråk i
butikkene, kirkegården og i Hov generelt. Så må vi ikke glemme at det er ungdom vi har, vi
må tåle litt liv og røre så lenge det foregår i ålreite former.

Sak 11/ 2019-2020: Flyt. Tilbakemelding oppstart.
Flyt er et gratis livsmestringsprogram for ungdom, Kronprinsparets Fond samarbeider med
kommuner om å gjennomføre Flyt. Veldig positiv oppstart med fornøyde ungdommer. Øker
selvbevissthet og har ungdom i fokus. Rektor vil spøkefullt invitere Kronprinsen til Fysak
konferansen i 2020. Det er ikke tilfeldig at SLUS er valgt ut til dette programmet.

Sak 12/2019-2020: Evt
Erle Lindberg

