Referat fra FAU-møte 07.11.2017

Til stede: Knut Solhaug, Silje Ludvigsen, Ann Kristin Dybhavn, Mari Aasen, Torild Olstad, Ritva
Raddum, Knut Fremstad, Torunn Odden, Per Askvig, Jon Balke, Rita Finstuen, Lars Jansen, Irina
Sørengen og Linda Dotset Steina
Forfall: Lene Femtehjel

Sak 8/2017-2018: Miljøet i Hov sentrum på fredager
Lise Sørhagen (leder på klubben) orienterte om miljøet på klubben. Miljøet på klubben er i det store
og hele bra, men det har vært litt «guttestreker» tidlig i høst. Dette er nokså vanlig for spesielt 8.
klasse gutter som trenger litt tid for å finne plassen sin i klubbmiljøet. Foreldre har hjulpet til med å
få et bedre miljø, blant annet ved å snakke om at ungdommene bør være mer inne på klubben. Lise S
oppfordret foreldre til å komme innom klubben for å slå av en prat ved henting. Det arbeides jevnlig
med å finne aktuelle og spennende aktiviteter for at ungdommene skal holde seg mer inne på
klubben.
Leder på frivillighetssentralen Marit Hultmann kan ikke melde om store hendelser.
Natteravnordningen fungerer i all hovedsak bra – kun en fredag i høst uten natteravn. Hendelser
meldes til politi og til klubbleder ved behov. Klubbleder tar saken videre med de ungdommer og
foreldre det gjelder. Bare en gang fått rapportert om noe annet enn «grei og kjekk ungdom» på vakt i
høst.
Viktig for natteravnene å få beskjed om hva man skal se etter/være årvåkne for.
Marit Hultmann vil informere om natteravnenes rolle i klassene (spesielt på 8. trinn).

Sak 9/2017-2018: Nettverk med fokus på appen «Saraha»
En app med anonyme avsendere. Har hendt at det kommer stygge beskjeder/mobbing.
Skolemiljøutvalget (SMU) oppfordrer alle ungdommer til å slette appen. Blir tatt opp i trinnsamlinger
på 8. og 9. trinn. 10. trinn skal hjelpe til med å skape gode holdninger/gi tips.

Sak 10/2017-2018: Budsjett 2018. Status
Rektor informerte om budsjettarbeidet for 2018. Han har fått i oppdrag å levere forslag til tiltak på 2
mill kr til kommunens administrasjon. Det er ikke presisert om innsparingskravet gjelder for
budsjettåret 2018 eller for hele skoleåret 2018-19. Selv om elevtallet går noe ned, kommer antall
klasser til å være konstant. Klassetallet har mest å bety for ressursbehovet.

Rektor gikk gjennom utkast til tiltaksliste. Tiltakene som ble nevnt, vakte sterk bekymring. Om
tiltakene blir vedtatt, medfører dette et betydelig svekket skoletilbud for bygdas elever på
ungdomskolen. Det savnes en mer langsiktig strategi for prioritering av kommunens tjenestetilbud i
framtida. Årlige diskusjoner om budsjettkutt virker utmattende for både ansatte og brukere av
kommunale tjenestetilbud. Etter en lengre diskusjon ble det enighet om følgende:




Rektor ber om en presisering av oppdraget - Gjelder innsparingskravet i 2018 eller for
skoleåret 2018-19?
Silje Ludvigsen sender ut utkast til brev fra alle FAU i kommunen til gjennomsyn med kort
frist for ev. kommentarer. Brevet sendes deretter til Kommunestyret med flere.
Alle FAU-representantene oppfordres til meningsutveksling i alle slags media/sosiale media.

Sak 11/2017-2018: Evt. med nytt fra skolen
Saken utsettes til neste FAU-møte.

Referent: Rita Finstuen

