
Referat FAU-møte  

26.februar 2018, kl 17.00, Storsteinnes skole. 

Tilstede: Kristin Nilsen 1.trinn, Unni Sjåberg  2.trinn, Lisa Kongsli Toftaker  4.trinn, Tina Alexandra 

Jaklin 5.trinn, Susanne Therese Storbakk 6.trinn , Johan Johansen 7.trinn, Charlotte Pedersen 8.trinn, 

Heidi Elvebo 9.trinn, Ramona Skogli 10.trinn og Rektor Yvonne Jakobsen. 

Ikke tilstede:  3.trinn, Edres Almadi  

 

Sak 1) Info fra skolen v/rektor  

a)Elev/foreldreundersøkelsen, 35% av foreldrene har svart, og 90% av elevene har svart. Dette er 

økning fra i fjor, men er ikke fornøyd med dette. Jobber videre til neste år med å få flere til å svare. 

Da dette er viktig for å få et bilde av skolen på godt og vondt.  

FAU  ber skolen om å se gjennom rutinene på SSN, da vi opplever ulik praksis på de ulike trinnene for 

respons og svar på meldingene sendt til mobilskolen 

 

b) Status Opplæringsloven, kap 9A.  Det er lovfestet nulltoleranse på mobbing, diskriminering, vold 

og rasisme. Hva er nulltoleranse? Dette er noe skolen, sammen med foreldre skal jobbe med å 

definere. FAU tar dette med videre til neste møte. 

Skolen har fått tilbakemelding om at de jobber aktivt og systematisk med å fremme et godt 

psykososialt miljø på skolen. 

c) Eksternt veilederkorps følger Balsfjord kommune ut juni 2018, Storsteinnes skole ønsker å 

fortsette satsningen «skole/hjem» ut juni 2019. Skolen jobber med å definerer forventninger til alle 

ledd. 

d) Ordensreglement AMFI. F.o.m. 7.trinn kan elevene søke om å bruke amfiet, å være inne i 

friminuttene, dette er en gode elevene har, ikke noe de har krav på. I den senere tid er det blitt en 

del forsøpling, herværk, språkbruk , ikke alle føler seg trygge når de er der. Skolen har satt inn flere 

voksne, snakket og diskutert med elevene om hvordan de skal løse dette. Verken skolen eller elevene 

ønsker kollektiv avstraffelse, som å ikke få bruke amfiet.  Leder skriv en tekst , som klassekontaktene 

deler på klassenes facebooksider, dette gjelder 7.-10.trinn. 

 

Sak 2) Samarbeid med elevrådsrep/elevrådet. Oppfølging fra forrige FAU møte, FAU representantene 

jobber videre med dette 

Sak 3) Foreldremøte nettvett/bildedeling med politiet. Dette blir avholdt på skolen for foreldrene i  

mellomtrinnet og 4.trinn, Onsdag 21.mars kl 18.00. Mer info kommer. 

 



Sak 4) Retningslinjer for skole- og klasseturer.  Leder sender ut førsteutkast til oss i FAU for 

gjennomgang og kommentar. 

Sak 5) Eventuelt. Søknad om støtte fra 17.maikomiteen. FAU innvilger 4000kr, 2000kr til hver av 

klassene, for å dekke deler av hall-leien og musikken.   

Vi diskutere dette med at 17.mai komiteen  må dekke utgiftene på lokale til 17.mai arrangement på 

Storsteinnes, som den eneste plassen i kommunen. De andre arrangementene  feirer 17.mai i 

kommunes lokaler, detter er ikke mulig på Storsteinnes, da skolen er for liten.  17.mai komiteen har 

søkt kommunen om midler, men har fått avslag pga kommunens økonomiske situasjon. Det er snakk 

om 5000kr, et beløp som ikke er stort i kommunenes sammenheng, men stort i 

klassekassesammenheng. 

 

 

 

 

 

 Sekr 

Lisa Kongsli Toftaker 

 

 

 

 

 


