Referat fra FAU-møte 08.05.2018

Til stede: Knut Solhaug, Silje Ludvigsen, Ann Kristin Dybhavn, Hanne Skikkelstad, Lene Femtehjel,
Torild Olstad, Ritva Raddum, Torunn Odden, Mari Aasen, Ingelill Vangen, Linda Dotset Steina, Helen
Bjørdal, Lars Jansen og Rita Finstuen
Forfall:

Sak 0/2018: Helsesøster informerer
Helsesøster informerte om nye retningslinjer fra neste skoleår. Individuell samtale om helsesituasjon
med alle elevene på 8.trinn innføres. Måling av høyde og vekt skal gjøres slik som tidligere.
Stillingsbrøken er uendret (30%), men det hadde vært ønskelig med større stilling.
Oppfølgingssamtaler er en del av arbeidshverdagen, samt samarbeid med Frode Kleven og Tor Ø.
Kyllingstad. Det er hovedsakelig jenter til samtale hos helsesøster. Psykisk helse er ofte et tema og
fokus for helsesøster er normalisering av følelser. Krangling med foreldre og kostholdsråd er også
vanlige samtaletema.
Helsestasjon for ungdom (ungdomsskolealder til opp til 25 år) fortsatt åpen på mandager (hver tredje
mandag på klubben fra høsten 2018). Prevensjon og testing av seksuelt overførbare sykdommer er
de mest hyppige årsakene til konsultasjoner på helsestasjon.
Ønsker at elever og foreldre tar kontakt med helsesøster.
Sak 1/2018: Rusfritt arrangement for elevene i 10. klasse
Silje Ludvigsen har informert om festen til elevene på 10. trinn. FAU har mottatt penger fra
Edruskapsfondet (12 300 kr) etter søknad fra arrangementskomiteen. Egenandel på 100,- kr til delvis
inndekning av utgiftene til mat og drikke.
Vakter: FAU-representanter + vara fra hver klasse = 9 vakter
Informasjon til foreldre og elever sendes ut i slutten av mai i tillegg til at elevene vil bli invitert via et
lukket arrangement på Facebook.
Sak 2/2018: Funn i Ung-data undersøkelsen ved Silje
Gjennomføres 8-10 trinn ca hvert andre år og på Vg1. Dette er en mer omfattende undersøkelse enn
elevundersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen viser at ungdommene i bygda er fornøyde med
veldig mye (skole, nærmiljø og forholdet til foreldre).
Resultatene viser noe stor nettbruk og bruk av sosiale medier sammenlignet med gjennomsnittet.
Undersøkelsen viste litt svakere resultater enn gjennomsnittet på mobbing på nett og mental helse.

Bruk av alkohol og forbedring av foreldrenes holdninger ble også diskutert. Det er noe bruk av
alkohol blant ungdommene. Elevene signaliserer at de ønsker å bli hentet av foreldrene på
arrangementer.
Resultatene ligger på Ungdata.no

Sak 3/2018: Nytt fra skolen




Lærerkabal: Budsjettforutsetningene fra kommunen medfører 4 færre årsverk fra neste
skoleår i forhold til inneværende skoleår. Det er kartlagt at det ikke er overtallige fra Vestsida
som skal jobbe ved SLUS neste skoleår. Irina Belova, Odd Fjone, Håkon Lihagen og Stine
Sveum slutter/går ut i permisjon neste skoleår eller i løpet av skoleåret 2018-19. Det blir
færre delingstimer enn i inneværende skoleår, men skolen opprettholder ordningen med to
kontaktlærere per klasse.
Rektor viste utklipp fra arbeidet med Fysak-nettsiden i Inforommet. Se mer på Fysak.net
Dette blir flott og presenterer skolen på en god måte!

Sak 4/2018: Eventuelt

Neste møte: 5. juni 2018

Referent: Rita Finstuen

