
Referat KFU-møte 18.1.2021 

 

Tilstede fra FAU: 

• Vingrom  Silje Solbrekke 

• Jørstadmoen  Stine Rybråten 

• Åretta   Anders W. Olsen 

• Røyslimoen  Åsmund Ryen 

• Smestad  Inger Lise Haugen  

• Steinerskolen  Jan Tore Meren 

• Nordre Ål  Einar Amsrud 

• NTG-U   Martin Stok 

Fra skolekontoret: 

• Jill Harviken 

• Trond Johnsen 

• Anne Slettum 

SLT- koordinator 

Stine Tøndervold 

 

Fravær: 

• Hammartun 

• Søre Ål 

• Vingar 

Saker  

2021-9: Ungdomsskolene på rødt nivå 

Informasjon om koronasitasjonen fra skoleledelsen. 

 

2021-10: Læringsmiljø §9 

Trond og Anette informerte om hvordan skolen jobber med å skape et godt læringsmiljø for elevene 

og presenterte et opplegg for skolen: 

• Skolens plikt til aktivt og systematisk og kontinuerlig arbeid for å fremme et godt 

psykososialt miljø 

• Foreldresamarbeid  

• Foreldrene som rollemodeller 

• FAU sitt bidrag til trygge og gode læringsmiljø 

• Foreldrene sitt bidrag på trinn/klassenivå 

• Generelle tips til oss foreldre 

Mobbing: 



- Skolens aktivitetsplikt 

- Skolen skal fremme et trygt og godt miljø 

- Film om mobbing: 

o Mobbing er ofte et resultat av frykten for selv å stå alene 

o Skape gode fellesskap for barna er viktig 

o Skal brukes på foreldremøter som introduksjon for en diskusjon 

o KFU gav innspill på filmen 

2021-10: Lavterskelteam/Tverrfagligteam 

SLT-koordinator Stine Tøndervold informerte om det arbeidet som gjøres i skolen og hvilke 

utfordringer man jobber med nå. 

Konkrete tiltak er iverksatt på 9.trinn våren 2020 og utover høsten 2020. På 9.trinn (2006-årgangen) 

har det vært utfordringer knyttet til sjikanering, filming av slåsskamper, gruppedannelser, uheldig 

språkbruk vedrørende kjønn, hudfarge og seksuell legning m.m. 

Møter har vært avholdt mellom trinnledere og sosiallærere og 9. trinn konkret, samt møter i 

sosiallærrernettverket. Det planlegges møter med idrettslag og FAU på ungdomsskolene. 

➔ Det ønskes at en til to representanter fra hver FAU på ungdomsskolene stiller på et slikt 

møte. (Fysisk møte). 

Det er et omfattende samarbeid mellom SLT, ungdomsbasen, helsesykepleier, politi og sosiallærer i 

skolene. Årshjulet ble gjennomgått 

 

2021-11: Skoleruta for neste år 

Skoleledelsen foreslår samme opplegg rundt juleferien 2021 som i 2020.  

➔ Det er ønskelig med tilbakemelding fra FAU-ene på dette. 


