Referat fra FAU-møte 06.03.2018

Til stede: Knut Solhaug, Silje Ludvigsen, Ann Kristin Dybhavn, Mari Aasen, Knut Fremstad, Irina
Sørengen, Helen Bjørdal, Torhild Olstad, Guro N. Blikset, Ritva Raddum, Linda Dolset Steina, Torunn
Odden, Rita Finstuen, Jon Balke, Per Askvig og Lene Femtehjel
Forfall:

Sak 5/2018: Frode Kleven informerer
Miljøarbeider ved SLUS Frode Kleven informerte om dagens aktiviteter i stillingen og litt om
prioriterte områder for neste skoleår.
For første gang på flere år er det ikke kjørt jente- og guttegrupper for 8. trinn. Dette er ikke en ønsket
utvikling, men har tvunget seg fram på grunn av den pressede budsjettsituasjonen. Gruppene har
hatt en forebyggende effekt og det har vært et savn og ikke vært innom «grunnpakkene» som
tidligere ble gjennomgått i gruppene på 8. trinn. FAU konkluderte med at det er ønskelig at disse
gruppene kommer i gang igjen fra neste skoleår. Rektor undersøker om det er mulig å søke om
prosjektmidler til å gjenoppta gruppene neste skoleår med kommunen (via Folkehelseprosjektet).
Rektor kommer med tilbakemelding på FAU-møtet i april.
Ellers orienterte Frode om hvordan henvisningene til ham er fordelt mellom elever, foresatte og
ansatte. Hensikten er å sikre at alle elever lett kan ta kontakt, samtidig som de tyngre og vanskelige
sakene ivaretas. Ellers ble FAU informert om faste møter med psykolog, helsesøster, rektor og i
tyngre saker er miljøarbeider et bindeledd mellom psykisk helsevern og skolen. Det ble blant annet
orientert om grøtservering, arbeidet med sosiogrammer og om den oppsøkende virksomheten
skolen gjør (sammen med sosiallærer Tor Kyllingstad) når elever ikke møter på skolen.
For neste skoleår ønsker skolen å utvikle et undervisningstilbud tilknyttet temaet Mental helse.
Avslutningsvis kom det fram gode tilbakemeldinger til Frode fra elever, ansatte og foreldre som
setter stor pris på den jobben Frode gjør for ungdommene i bygda.

Sak 6/2018: Avslutningsfest 10. trinn
Alt i rute så langt. Grendehus er reservert og DJ er forespurt. I tillegg er det søkt midler til
Edruskapsutvalget. Silje kaller inn til første møte i komiteen ved påsketider.

Sak 7/2018: Nytt fra møtet i Oslo
Rektor kom fra møte/konferanse med Gjensidigestiftelsen samme dag. Det ser nå ut til at det er
politisk vilje til FYSAK. Det var også representanter fra Sogndal, Drammen, DNT og forskere til stede.

Knut orienterte der om arbeidet som gjøres ved SLUS og det var mange som kom med positiv
respons på arbeidet som legges ned ved skolen. Ved å få sjansen til å delta her, kan dette senere gi
mulighet for økonomiske midler, økt kompetanse og fin publisitet til skolen.
Det kan bli snakk om at SLUS kan bli en demonstrasjonsskole i FYSAK, men planene vil eventuelt bli
konkretisert ut over våren 2018. Søndre Land er nå satt på kartet for sitt FYSAK-arbeid!

Sak 8/2018: Elevundersøkelsen
Resultatene er ikke klare ennå, så denne saken settes opp igjen neste FAU-møte.

Sak 9/2018: Eventuelt
Skisse for ny løsning av trafikkavvikling rundt skolen ble diskutert. FAU ved SLUS støtter den nye
skissen til løsning, da denne er bedre enn den forrige skissen (spesielt for elevene fra Hov syd og
Fall).

Referent: Rita Finstuen

