Referat fra FAU-møte 17.10.2017

Til stede: Knut Solhaug, Ann Kristin Dybhavn, Thomas Skaugerud, Ritva Raddum, Helen Bjørdal, Knut
Fremstad, Torunn Odden, Henning Vikersveen, Jon Balke, Rita Finstuen, Lars Jansen, Hanne
Skikkelstad, Guro N Blikset og Linda Dotset Steina
Forfall: Torild Olstad, Per Askvig, Lene Femtehjel, Silje Ludvigsen, Irina Sørengen

Sak 4/2017-2018: Evaluering av ASAK-konferansen
FAU-representanter som deltok på arrangementet på kveldstid ga positive tilbakemeldinger.
Foredraget med Samuel Massie ble særlig nevnt som inspirerende både for foreldre og ungdommer.
Rektor informerte om det som hadde foregått på dagtid. Det ble knyttet nærmere kontakter i
nærområdet (spesielt med Vardal og Reinsvoll u-skoler), i tillegg til at det deltok ressurspersoner
innen FYSAK fra Sogndal. Gjestene (ca 100 personer deltok) var fornøyde og Søndre Land
ungdomsskole (SLUS) viste at de har kompetanse til å gjennomføre en slik konferanse.
Aktivitetskort på ulike FYSAK-aktiviteter blir tilgjengeliggjort for alle som fysiske kort og på internett.
Kortene har også en elektronisk kode som gjør at film av aktiviteten kan vises via mobilapplikasjon.
Veien videre: Årlig FYSAK konferanse blir lagt til Søndre Land, og det er bestemt at neste års
konferanse avholdes 20. september. Konferansen blir i all hovedsak finansiert i samarbeid med
fylkesmannen og fylkeskommunen. For 2018 vurderes det i tillegg konferanseavgift for å delta, og
kostnadene til konferansen skal ikke belaste det ordinære skolebudsjettet.
Resultater fra pågående forskningsprosjekt kan være et av temaene for neste års konferanse.
Sluttresultatet blir presentert om to år.

Sak 5/2017-2018: Ny tolkning av § 9a vedr. elevenes skolemiljø
Rektor informerte om det nye regelverket. I stedet for enkeltvedtak skal det nå lages tiltakspakker i
den enkelte sak. Dette er et endret regime i forhold til dagens regelverk og det gis blant annet
klageadgang til fylkesmannen. Det er fokus på forebyggende arbeid for å unngå mange tiltakspakker.
Dette krever årvåkenhet fra alle de ansatte ved skolen som skal gripe inn for å stoppe negativ adferd.
Det er også svært viktig å jobbe forebyggende med klasseledelse. Det jobbes også i team med blant
annet miljøterapeut og helsesøster. For øvrig jobbes det kontinuerlig med verdier, miljøtiltak som
kantine og turer etc. Det skal lages sosiogram for å identifisere eventuelle forhold som ikke er fanget
opp av personalet ved skolen.
Foreldre skal melde fra ved observasjon eller mistanke om uheldige episoder. Sakene gis første
prioritet fra skolens side, og det ønskes også her et tett samarbeid med foreldrene om tiltakspakkene
(der det er aktuelt).

I det store bildet er det skolemiljøet bra. Det jobbes med noen tilfeller/enkeltsaker.

Sak 6/2017-2018: Nytt fra skolen
En undersøkelse som er publisert i OA, viser at det er stor grad av samvariasjon mellom elevenes
standpunktkarakterer og eksamensresultat ved SLUS. Eksempler fra noen få andre skoler i distriktet
viser at standpunktkarakterer ligger over eksamensresultatene. FAU kan skrive et brev til rektor om
problemet, slik at han kan ta opp dette videre med utdanningsdirektøren. Målet er at
karaktersettingen skal skje på en slik måte at det blir like konkurransevilkår for opptak til den
videregående skolen.

Sak 7/2017-2018: Evt.
Det er observert negativ adferd hos et fåtalls ungdommer i Hov sentrum i forbindelse med
ungdomsklubbens åpningstider. FAU ønsker å følge opp dette ved å invitere leder av
frivillighetssentralen og ungdomsklubben til neste FAU møte. Rektor tar kontakt med de to aktuelle
personene.
FAU vil også be miljøterapeut Frode Kleven om å orientere om sitt arbeid på et FAU møte.

Referent: Rita Finstuen

