
Referat fra FAU-møte 19. desember 2022

Dato for møtet: 19. november 2022 Sted: Tranevåge u. skule, kantinen

Tilstede: 11 av skolens 14 klasser var representert på møtet: 8BCDE - 9ABC - 10ABCD

1. Informasjon v/ FAU-leder Benedicte
- Gjennomgang av episodene der politiet har vært involvert.
- Informasjon om politiet, media (BT og Vestnytt) og sosiale medier (Twitter) sin rolle.
- Videreformidling av informasjon etter flere samtaler med rektor den siste tiden.

2. Innkommende saker/ spørsmål fra foreldre:
Når større episoder skjer, politiet blir involvert og skolen vår blir skrevet om i ulike medier, er
det helt naturlig at mange foreldre lurer på hva som skjer. Under følger en del av
spørsmålene som FAU har fått inn, diskutert og bringer videre til rektor/ SU.

- Hvordan blir elevenes trygghet ivaretatt i skolens åpne baser?
- Hvor store stillinger har miljøterapautene og helsesykepleier på Tranevågen?
- Hvilke dager/ hvor ofte er helsesykepleier tilgjengelig for elevene?
- Hvordan jobber skolen med sykefravær og det å skaffe kvalifiserte vikarer?
- Hvilke tiltak gjøres for å sikre at elevene føler seg trygge og hva slags oppfølging får

elevene når det har vært konkrete episoder?
- Hvordan evalueres større episoder i etterkant? Endres rutiner eller er det andre tiltak

som settes inn for å jobbe proaktivt/ forebygge flere hendelser?
- Når vi vet at politiet, aviser og sosiale medier fanger opp episoder raskere enn skolen

rekker å informere oss foreldre, kan informasjon komme tidligere fra skolen for å
forhindre (unødvendig) bekymrede foreldre?

- Hvordan er informasjonsflyten til elevene når det skjer større episoder. Hvilke rutiner
har skolen for å sikre at dette blir gjort likt i klassene?

- Elever melder om lav innetemperatur ved skolen og at de fryser. Er det gjort målinger
på dette og holder skolen lovlige grenser?

FAU-leder tar disse spørsmålene med på møte med rektor/ SU-møte etter jul.

3. Foreldre - engasjer dere!
FAU oppfordrer foreldre til å engasjere seg i skolehverdagen til elevene. Møt opp på
arrangement, fremsnakk skolen og de voksne som jobber der, ta kontakt med kontaktlærer,
skolen eller oss i FAU dersom du lurer på noe/ er uenig i noe. Mye kan løses ved at vi
snakker sammen og finner ut av ting.

4. God informasjonsflyt - også rundt det som ikke fungerer!
FAU ønsker at skolen og lærere er åpne om utfordringene de har knyttet til elevgruppene. Vi
foreldre ønsker å spille på lag, vi tåler å høre om det som skjer - også det som ikke fungerer
bra. Dersom informasjonsflyten fungerer godt på dette området kan vi foreldre i større grad
støtte skolens arbeid rundt utfordringene de møter. Mange av utfordringene skolen møter er
også tilstede hjemme, på sosiale medier, på trening osv. Det er mye sannhet i ordtaket: ”It
takes a village to raise a child”. Det er ikke skolens jobb alene å jobbe med disse utfordringene.



5. FAU ønsker vise sin støtte til skolen
Det ble planlagt en markering til de ansatte ved skolen den siste skoledagen før jul. FAU vet at
dette er et ekstra viktig signal å sende når skolens navn har figurert i flere negative
medieoppslag den siste tiden. Natteravnene ønsket også å bidra (økonomisk) på dette
området.Ulike former for hyllest ble diskutert, men vi landet på følgende (se sak under):

6. Skolens hjemmeside
Denne er nå oppdatert med navn og FAU-referat legges ut fortløpende. Siden finner du HER

7. FAU Tranevågen på Facebook
Her minner vi på FAU og SU-møter, legger ut referater og diskuterer annet som rører seg i
foreldregruppene ved skolen. For å nå ut til flere, ble det bestemt at både klassekontakter og
FAU-representanter skal legges inn i gruppa. For å sikre informasjonsflyten videreformidler
FAU-representantene referatet til de ulike klassesidene og skriver i kommentarfeltet at dette
er gjort. Representantene fra hver klasse tar også med seg saker inn i FAU.

Til slutt er det bare å ønske GOD JUL til alle foreldre ved Tranevågen.

Benedicte Algrøy
21.12.22

https://www.oygarden.kommune.no/tranevagenungdomsskule/tenester/rad-og-utval/foreldreradets-arbeidsutval-fau/

