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OVERHALLA 

BARNE- OG UNGDOMSSKOLE



Tilstede:

Anita Nystad, Knut Aspnes, Maia Skaret Engblom, Tor Arne Bjørgum, Stig 
Olav Barlien, Kristin-Margrethe Skogås Hals, Jørn frode Lund, Lisbeth Risvik, 
Elisabeth Bondø, Anne Lise Haugan, Oddleif Vannebo, Inna Minorva, og 
Kristian Mork

Ikke møtt: 
Erlend Lande Lilleberre, Beathe Eid Rugeldal, Linda Jørstad, Tone 
Strømhylden, Tone Lian, Astrid Riibe Kleven, Margaret Furulund, John 
Bakkebø, Mari-Ann Klykken, Ingunn Grongstad, Hanne Heglum, Helge Ristad, 
Lene Glømmen, Bente Smeplass

Referent: Kristian Mork 



Saksliste 

• 1/17-18 Informasjon fra kommuneoverlegen i MNS 

• 2/17-18 Godkjenning av innkalling og saksliste

• 3/17-18 Nullmobbing.no og nytt regelverk om skolemiljø

• 4/17-18 Status nytt skoleår

• 5/17-18 Skoleruta

• 6/17-18 Foreldrerådets arbeidsutvalg 

• 7/17-18 Valg av FAU-styre

• 8/17-18 Vennskapsuke 2017

• 9/17-18 Eventuelt 



Sak utsatt!

1/17-18 Informasjon fra kommuneoverlegen



2/17-18 Godkjenning av innkalling og saksliste

• Rektor beklager at det ble kort varsel 
dette skal bli bedre til neste gang



3/17-18 Nullmobbing.no

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

• Hva er mobbing?

• Slik kan du si fra om mobbing 

• Dine rettigheter 

• Kjenner du noen som blir mobbet?

• Barnet mitt blir mobbet, hva gjør jeg?

• Råd til foreldre 



Alle elever har rett til å ha 
et trygt og godt skolemiljø 
som fremmer helse, trivsel 
og læring. 

Det er elevenes egen 
opplevelse av hvordan de 
har det på skolen, som er 
avgjørende.

3/17-18 Nytt regelverk om skolemiljø 



Skolen skal: 

• følge med på at elevene har det det trygt og godt på skolen

• gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig

• si ifra til rektor

• undersøke det som har skjedd

• lage en plan med tiltak

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller 
krenket av en lærer eller andre som jobber på 
skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge 
opp saken.



Meld saken til fylkesmannen

Hvis du mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan 
du melde saken til fylkesmannen.

• Først må du ha tatt opp saken med rektor på 
skolen.

• Det må ha gått minst en uke fra du tok opp 
saken med rektor.

• Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå.

• Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med 
fylkesmannen.

Fylkesmannen skal finne ut om skolen har gjort 
jobben sin, og bestemme hva skolen skal gjøre 
for at eleven får det trygt og godt på skolen.



• Fast lærerstilling 
• Eva Kristin Grønnesby

• Vikariat lærerstilling 
• Linda Nykvist Løvmo 

• Tidlig innsats på småtrinnet. 
• Marianne Milde 

• (Berit Olsen)

• Assistent: 
• Laila Haugen

4/17-18 Statusnytt skoleår a)ansatte
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Klasse Ant. elever Kontaktlærer

1 28 Bjørn Joar Haugum, Kirsti Nilsen 

2 32 Lisbeth Barlien, Eva M Steffensen

3 31 John Ove Bråteng, Edny Kirketeig

4 34 Margrete Grongstad, Lise M Riibe

5 22 Lise Galguften, Eva Kristin Grønnesby

6 24 Helge Ristad, Hilde Kristin Skarland

7 25 Eskil Skarland, Dan Kåre Finvold

196

8A 20 Annbjørg Klykken

8B 20 Bjørnar Flått

9A 27 Linda Nykvist Løvmo, Arnt Storø

9B 26 Beathe Brevik, Ole Ronald Flakk

10A 24 Arvid Prestø, Lillian Marie Govasli

10B 23 Stein Erik Fiskum, Odd Nikolaisen

140



4/17-18 c) Satsingsområder 2017/2018

• Læringsmiljø/skolemiljø 
• MOT og Zero

• Realfagskommune

• Læringsbrett 

• SOL

• «Elevens læring»



5/17-18 Skoleruta 2017/2018

• Overhalla.kommune.no 
• Skole og utdanning

• Skoleruta

• Permisjoner
• Søknadsskjema 

http://www.overhalla.kommune.no/skole-og-utdanning.108832.no.html
http://www.obus.skole.no/index.php?pageID=1


6/17-18 a) Informasjon om FAU og KFU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

• Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens 
foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er 
foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell 
medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes 
læringsmiljø er trygt og godt. Skoleåret 2014-2015 ble det bestemt at 
FAU skal bestå av begge foreldrerepresentantene i alle klasser på 
skolen. 
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7/17-18 Valg

• Leder: Maja Skaret Engblom (1 år)

• Nestleder: Knut Aspnes (2 år)

• Representant 1: Jørn Frode Lund

• Representant 2: Stig Olav Barlien 

Valg av representant i SU/SMU



8/17-18 Vennskapsuke (uke 47)  

• Mandag:
• Kick-off i Horisonten på morgenen som markere starten av «venneuken».  
• Elevrådet blir utfordret til å lede denne seansen.

• Torsdag: 
• «MOT til å glede dagen».
• På morgenen blir det vennelenke med hele skolen som ender opp i Horisonten. Appell fra MOT. 

• Ungdomsskolen gjør noe for barneskolen. Hvordan dette gjennomføres er opp til 
ungdomsskoletrinnene, både i omfang og innhold.
• 10. trinn har mot til å glede 1.- 3. klassen.
• 8. trinn har mot til å glede 4.- 5. klassen.
• 9. trinn har mot til å glede 6.- 7. klassen. 

• Ut over dette håper vi at trinn/klasser kan sette ett ekstra fokus vennskap. Det er opp til dere å 
bestemme hva som passer for deres alderstrinn og deres elevgruppe. Det er mange tema i flere 
fag som kan legges her eller i tilknytning til venneuken. Helse har sagt seg villige til å bidra om det 
er noen som ønsker noe fra dem.

• Et vennskapstog på ettermiddagen. 



9/17-18 Eventuelt 

a) Trygg skolevei - innspill fra foreldre som er bekymret for en person som vandrer langs 
skoleveien.

Verken skolen eller politiet kan nekte noen å gå langs skoleveien. Dersom foreldre opplever at noe 
er truende/farlig må dette meldes til politiet.   

b) Skolehelsetjenesten 

Bente Brauten er på skolen mandager kl. 11:30 – 14:00

Hege Dahl Lysberg er på skolen fredager kl. 09:00 – 14:35

c) Trafikksikkerhetsutvalget – se forslag på neste side 

FAU ønsker at man ser på hele uteområdet i ett. Er redd for at denne utbyggingen kan legge 
begrensinger på neste fase. Helst ønsker man ikke at skoleområdet blir delt i to. Er det mulig at 
bussplassene kan skrå inn mot hovedveien slik at det ikke går så mye av lekearealet. 

Dersom man velger å gå for denne løsningen er det viktig at man ordner en avgrensing med gjerde 
slik at det blir kun ett avgrenset område som elevene kan gå over veien. Samt at det er viktig at det 
blir god belysning.  





Nærmere informasjon 

• Facebook

• (Hjemmeside)


