
Referat fra Fau-møte 15.02.17 

1. Rektor orienterer kort om det som skjer på ledernivå: Det pågår strukturert veiledning til 

lærerne. De observeres i undervisningssammenheng. Samtale med lærerne i etterkant i 

forhold til deres rolle i undervisningen. 

 

2. Skolebidrag i fht elevenes læring, kommer høyt opp i vår bydel.  

 

3. Skolebyråden besøkte Jordal 17.2.17 

 

 

4. Rus og hasj: Skolen opplever noe økt hasjbruk blant elevene. Politiet, sier at dette speiler 

bilde over det som skjer i byen. Rus i skoletiden og etter. Hva gjør bydelspolitiet?   

 

Skolen: Har laget liste, over de det gjelder, sendt brev til foreldrene, tilbudt elevene å 

avlevere urinprøve. Skolen spisser seg mot de det dreier seg om. Det har vært positivt, og 

foreldrene til gjeldende elever er fornøyd med oppdateringen vedr sine barn. Ingen elever vil 

avlevere urinprøve, elevene (i samråd med foreldre?) kan velge dette selv.  

 

Det har vært spanere rundt skolen, tips om salgssted. Ikke oppdaget noe hittil. Tett på de 

elevene som er tatt – de er på kontrakt med politiet. Rektor sier det ikke er observert 

ruspåvirkede elever i skoletiden. Noen foresatte har ringt skolen angående mistenkelig 

aktivitet på sosiale medier, eks. bilder av store pengesummer.   

Innspill fra Fau-gruppen: kontrolltiltak er ok. Foreldregruppen ønsker at det iverksettes 

forbyggende tiltak. Hva ønsker resten av foreldregruppen? Kom med innspill til Fau-

representantene.  

 

Hva skjer, hvor kan man henvende seg. Dersom man har mistanke om noe eller ser noe, ta 

kontakt med skolen og/eller politiet, skolen har en egen bydelskontakt i politiet. 

Bør rusforebygging komme tidligere? Nå kommer det på 9.trinn. Ber politiet om å komme på 

neste Fau-møte, samt utekontakten. Det diskuteres ulike innfallsvinkler på hvordan håndtere 

problemet. Overvåkning, kontra forebygging.  

 

5. 2017, blir et greit år. Innsparingen har begynt, en konsekvens er blant annet at bibliotekaren 

har måttet gå.  Innsparinger til neste år.  

 

6. Skoleball: – KFU`s rolle – retningslinjer fra KFU. Skoleball blir 06.04.17. Retningslinjer: 2 

foreldre fra hver klasse 8. og 9. Alle klassekontakter sender ut melding om 3 voksne som 

melder seg til å være vakt. Kvelden deles i to slik at det blir 1. eller 2. vakt. Det diskuteres om 

det til neste år bare skal være ball for 10.klasse. (tas opp på et møte på våren). Sjekkliste fra 

KFU- følges og det lages en manual/prosedyre for kommende arrangementer. 

 

 

7. Diskuteres ulike foredragsholdere. Hvilke typer foredrag ønsker man å ha på skolen?  

 

8. Det ble på forrige FAU-møte opprettet arbeidsgrupper (mangler referat). Det ble informert 

raskt fra de ulike arbeidsgruppene om hvordan de hadde kommet i gang med 

arbeidet/hvilket fokus man ønsker å ha: 



 

Rusgruppen: Urinprøve er drastisk, heller informasjon om rus og psykisk helse. Informasjon 

på skolens hjemmeside. Rusgruppen ønsker å være en sparringspartner for skolen.   

 

Skoleturgruppen: Mange skoler tar en to-tre dagers tur, gruppen har undersøkt dette. 

Hvordan finansiere. Skolegruppen jobber fremover for å høre om det er noen verdi for 

skolen å arrangere dette.  

 

Ravnegruppen: Bidra til forbyggende arbeid i lokalmiljøet, foreldrene blir bedre kjent med 

hverandre og lokalmiljøet. Ravning planlegges i ukene 14-40 minus ferier. 80 dager må 

dekkes. Man-fre. kl 17-19. 3 foreldre per dag. Ingen skal gå alene, da blir det avlyst. 

 

Undervisning/kommunikasjonsgruppe: Planlegger møte 28.2 

 

9. Eventuelt: FAU ønsker en redegjørelse fra skolen om hvordan bruken av It`s learning 

fungerer som et kommunikasjonsmiddel mellom hjem og skole. Inkonsekvent bruk. Mange er 

misfornøyd med årets skolefotografering. Det tas opp hvordan FAU burde profileres på 

skolens hjemmeside. Nokså manglende i dag. 

 

Neste møte i FAU er torsdag den 23.mars! 

 

Hanne Wangen (dagens referent) 


