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OVERHALLA  

BARNE- OG UNGDOMSSKOLE  

                         

Referat fra 

FAU-møte 

Tidspunkt: mandag 13.02, kl. 19.00 – 20.30 

Sted: Kantina ungdomsskolen 

            
Innkalte Monika Kristensen, Beathe Eid Rugeldal , Maja Skaret 

Engblom, Trine Linda Asp, Kristin Margrethe Skogås 

Hals, Wencke Beate Moan Klykken, Karen-Beate Persson, 

Tone Saugen Sundet, Lisbeth Risvik,  Tone Lian, Siv Åse 

Strømhylden, Lena Moa, Hege Stavik Brøndbo, Inna 

Mironova, Beate A. Smeplass, Lene Lervik Glømmen,   

 

Ikke møtt Hanne Heglum, Anne Ovidie Hagerup, Randi Mihle, 

Ingunn Grongstad, Astrid Riibe Kleven, Anne-Britt Moa 

Sæternes  

 

Referent Kristian Mork   
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Ordensregler for skolene i Overhalla  

Høring av nye ordensregler for skolene   

Ordensreglene var sendt ut på forhånd og representantene fikk mulighet til å komme med 

innvendinger:  

- Poengterer at det er regler for de kommunale skolene i Overhalla.  

- Punkt 4.11 ble diskutert. Så lenge det står at: «ordensreglene gjelder for alle aktiviteter i 

skolens regi uavhengig av tid og sted», er punktet greit. 

- Punkt 4.12 ble diskutert og FAU synes det er grei slik den står i dag.  

- Under punkt 5.8 er det ønskelig at rutiner for varsling skal konkretiseres (hvem skal det 

varsles til og hvordan).  
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Praksis ifm avslutninger (F. eks juleavslutninger og nyttårsball) 

- Gratisprinsippet i Norsk skole (Opplæringsloven § 2-15) 

- Rutiner  
 

- I følge Opplæringsloven kan ikke kommunen kreve at elevene eller foreldrene dekker 

utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen. Dette gjelder både 

undervisningsmateriell og faglige og sosiale aktiviteter som skolen arrangerer som en del 

av opplæringen. Skolen og kommunen kan heller ikke kreve egenbetaling for aktiviteter 

som er en del av opplæringen, men som foregår utenfor skoletiden. 

- Skolen beklager at det ble rot rundt enkelte av arrangementene i år.  

- Det skal jobbes med rutinene slik at dette er klart til neste år.  

- Skolen er avhengig av foreldresamarbeidet for at disse arrangementene skal bli vellykket 

og setter pris på bidraget fra foreldregruppen.  
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Elevundersøkelsen 

Gjennomgang av resultatene   

Rektor gikk gjennom resultatene for elevundersøkelsen 2016. For å se resultatene gå inn på 

skoleporten.no  
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Utbygging av Obus 
 

- Rektor informerer om at Obus har sendt inn et foreløpig behov om forbedringer/ 

utbygging av skolen. Kartleggingen vil bli fremmet som politisk sak etter hvert. Saken 

ligger allerede i økonomiplanen for 2018.  

- Utbyggingen vil omfatte både barneskolen og ungdomsskolen.  

- Allerede til neste skoleår vil det bli gjort tilpasninger i forhold til klasserom på 

barneskolen.  
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Nett-tilgang i Overhalla    

 

- Skolen har blitt informert om at enkelte har dårlige nett-forhold hjemme, pga for dårlig 

utbygging.  

- Fagsjef for oppvekst og skolen vil ta initiativ til å få laget en oversikt over hvor mange 

elever dette gjelder. 

- FAU ønsker at skolen ser nærmere på mulige løsninger for hvordan man kan utbedre nett-

forholdene for de som sliter med dette i dag.  

- For elever som har slike utfordringer vil det bli gjort tilrettelegging. Viktig at foresatte 

informerer kontaktlærer om slike forhold.  
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Trivselsvakter i friminutt  

 

- Det har dette skoleåret vært jobbet noe med Unge Motivatører (tidligere Ungdom Med 

MOT) som har vært aktivitører i friminutt. De har fått i oppdrag å inspisere og kontakte 

elever som ikke er sammen med noen samt å sette i gang aktivitet.  

- Det har ikke blitt så mye som vi har håpet på, men dette er ett prosjekt som vi ønsker å 

bygge videre på.  
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Foreldreengasjement  
  

FAU-leder ønsker større engasjement blant foreldre. Hva kan FAU gjøre for å øke 

engasjementet. Dette ble diskutert på møtet:  

- Kan foreldremøter organiseres annerledes (blant annet med tanke på at folk ikke tør å 

snakke i store grupper).  

- Legg ut informasjon om foreldremøter i god tid slik at foreldrene kan komme med saker 

og tema som er ønskelig at blir belyst. Gi tilbakemelding til skolen om det er ønskelig at 

noen eksterne skal komme på foreldremøtet (helse, MOT osv)  

- Fordel oppgaver til alle foreldrene (f. eks hyggekvelder) 

- Lag en ide- perm som inneholder forslag til ulike aktiviteter (f. eks foreldregrupper, 

aktiviteter på andre arenaer enn skolen)   

- Avklaring av forventinger mellom foreldre og foreldrekontakter.  

- Informer om hva jobben som foreldrekontakt innebærer (vedtekter for FAU: 

http://www.obus.skole.no/index.php?pageID=27&page=fau og instruks for 

foreldrekontakter: 

http://www.obus.skole.no/index.php?pageID=28&page=foreldrekontekter) 

- Ha en «valgkomite» som snakker med foreldre i forkant av valg av representanter slik at 

foreldre slipper å grue seg til å komme på møtet.  

- Start med noen uformelle aktiviteter slik at man løser opp stemmingen. Ønsker at 

foreldrene går hjem med godfølelsen.  

- Avgrens hvor lenge man kan være foreldrerepresentant.  

http://www.obus.skole.no/index.php?pageID=27&page=fau
http://www.obus.skole.no/index.php?pageID=28&page=foreldrekontekter
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- Bør det være en foreldrerepresentant av hvert kjønn?   

- Dersom det er noe som omhandler skolen ta det opp med skolen (det kan godt gjøres via 

foreldrekontakten). Det er også viktig at skolen gir svar.  
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Eventuelt  

- Sommer-SFO 

- Kuttskader 

- Tilbakemelding på Showbie  

- Oppbevaring av Læringsbrett 

- Oppfølgingsplan for digital kompetanse  

Sommer-SFO:  

- Det komme en påmelding som er lik den som var for skoleåret 2015/2016. Den kommer ila mars, 

med svarfrist 1.mai.  

- Åpen for 1.-4.klasse, mulig at den blir åpen for de som ikke har SFO til vanlig.   

- Det blir ikke SFO under SOL-leiren (26.-29.juni).  

 

Kuttskader i bassenget.  

- Dette er meldt inn og er midlertidig ordnet, det vil bli en permanent reparasjon så fort som mulig.   

- I tillegg til fliser som er ødelagt er det også noen metallplater på veggen ved søyler som må ordnes.   

 

Tilbakemeldinger fra lærere på Showbie  

- Enkelte elever blir stresset av at det kommer oppgaver på kveld/helg.  

- Skolen sjekker om det er mulig å legge inn begrensninger for når det dukker opp for elevene.  

- Foreldrene lurer også på om det er greit at elevene kommunisert med lærer på kveld. Dette er opp til 

hver enkelt lærer. En hovedregel er at elevene kan sende spørsmål ol til lærer, men det er ikke sikker at 

de får svar.  
 

Oppbevaring av læringsbrett  

- På spørsmål om skolen kan ta inn læringsbrett i alle ferier svarer rektor at det ikke lar seg gjøre.  

 

Oppfølgingsplan for digital kompetanse  

- Sendes ut til foreldrekontakten.  

- Det skal være tema på hvert foreldremøte.  

- Gi tilbakemelding til lærerne om evt. tema som foreldre mener er viktige.  

- Planen finner dere her: 

http://www.obus.skole.no/files/2017/02/oppfolgingsplan_digital_kompetanse_og_dommekraft_versjo

n_1.pdf    
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http://www.obus.skole.no/files/2017/02/oppfolgingsplan_digital_kompetanse_og_dommekraft_versjon_1.pdf

