Referat FAU-møte 06.11.18
Tilstede: (Oppmøteliste er ikke i mine hender. Mulig leder har denne. )
Knut Fremstad 9C, Sally Græsdahl 10C, Susanne Mikkelsen 10B, Tove Mette S.Heimdal 8C, Ann Kristin
Dybhavn 9A, Rita Finstuen 10B, Heidi Hansen 8A, Ritva Raddum 9B, Monica Opperud 8B, Elin Sæther
Martinsen 8A, Ingelill Vangen 10A, Kai Espen Knutsen 8C

Nyvalgt leder Ingelill Vangen innledet møtet med å presentere seg selv da hun ikke var tilstede under
valget ved forrige møte.
Sak 5 Ordensreglement
Forslag til nytt ordensreglement ble opplest og gjennomgått før rektor tar det videre til SU.
Ordensreglement er nødvendig for skolen for å kunne fatte vedtak ved uønsket atferd, og er
styrende for å sikre en trygg og god skolehverdag. Under møtet kom FAU med følgende innspill:








I forbindelse med § 1.1 kom det et innspill om at det forekommer en del selvskading blant
elevene. Skolen er kjent med det og tar det på alvor. Det er ønskelig fra skolens side at
foreldre er våkne på dette og henvender seg til skolen ved konkret kjennskap til det. Dette
kan og vil bli behandlet anonymt.
§1.4 siste setning endres til: «det vanlige er 30 min fysisk aktivitet hver dag» da det viser seg
at ikke alle klasser alltid har 30 min «fysak» hver dag.
§2. Diskusjon om mobilbruk i skolen. Delte meninger om dette i FAU. Forslag fra rektor om
mobilforbud i timene (bruk av mobilhotell) og forsøk med mobilfri uke i løpet av vinteren.
Sistnevnte er et initiativ fra elevrådet.
§3. Ok. Rektor melder om generelt lite hærverk.
§4.4 endres til «der det er grunnlag for bekymring» (ikke kun der irettesetting og tilsnakk ikke
fører frem). Dette fordi rektor sier at foreldre ofte blir kontaktet dersom atferden er av stor
nok bekymring, selv om irettesetting og tilsnakk fører frem.
o Videre ble det diskusjon omkring nødvendige sanksjoner for gjentatte regelbrudd og
bekymringer omkring «smitteeffekten» av uønsket atferd. Rektor henviser til det
regelverket de har rett til å bruke, samt å melde saker til barnevern og politi.

Sak 6 Budsjett 2019. Foreløpig info.
For kommunen som helhet skal budsjettet for 2019 skjæres ned med 45 millioner fra 2018. Rektor er
per i dag usikker på hvordan dette vil gå ut over SLUS. Det vil foregå budsjettmøter de nærmeste
dagene. SLUS har veldig lite å gå på i forhold til bemanningsnormen på 21 og kan kutte svært lite i
lærerstillinger for å holde seg innenfor normen. Det ligger inne et forslag om felles administrasjon og
muligheter for å slå sammen til en 1-10-skole.
FAU ønsker mer info om dette og den videre prosessen. FAU tar kontakt med leder i komite for
oppvekst i morgen (07.11.18). Det er nytt møte i komite for oppvekst 12. november.

Sak 7. Informasjon fra skolen




Valgfag 8. og 9. trinn
Tilbakemeldinger fra foreldre i FAU var utelukkende positive.
Rektor sier det krever en del organisering i forkant, men at gjennomføringen da også
fungerer veldig bra.
Nasjonale prøver 8. trinn 2018/2019
Engelsk: 50, Lesing: 49, Regning: 49.
Landsgjennomsnittet er 50. SLUS scorer likt eller litt bedre enn skolene i nærliggende
kommuner ved årets prøver. Det er noe bekymrende at det er for mange på nivå 1
eller 2 i regning. Det positive er at man i 9. klasse ser en økning av antall elever på
øverste nivå, og en nedgang på antall elever på laveste nivå.



SLUS i samarbeid med Høgskolen i Sogndal.
Rektor reiser til Sogndal for å diskutere et mulig samarbeid angående bruk av fysisk
aktivitet i skolen. Det sees på muligheten for at SLUS blir en samarbeidsskole inn i
dette arbeidet. Ser også på muligheten for at de tar over driftinga av nettportalen
fysak-aktivitetsbanken. Dette samarbeidet kan gi positive ringvirkninger for både
kommunen, skolen og elevene.



Arbeidslivsfag
Stortingspolitiker var på skolebesøk i forbindelse med skolens satsing på
arbeidslivsfag. Dette har vekket interesse både blant stortingspolitikere og i
skolenorge.

Nytt FAU-møte bestemmes etter morgendagens oppklaringer. Holder oss til tirsdag som møtedag.

Konstituert referent
Roger Vestrum

