
REFERAT FAU-MØTE 
25.11.19 kl. 17:00 til 19:00  
 
Oppmøte FAU: 
1. Ørjan Løvheim, 2. Marie Jensen, 3. Jan- Vidar Olsen, 4. Hanne Lykkedrang, 5. Einar Heim-
Dahl, 6. Bjørnar Ryeng Berglund, 7. Mona Strand, 8. Hans Arne Thomsen, 9. Vara Konstanse 
Ophus, 10. Heidi Elvebo 
 
Oppmøte elevrådselever:  
Jonatan Johansen og Victoria Sæterli  
 
 

1. Godkjenne referat møte 28.10.2019. Gjennomgang protokoll. 
Referatet fra sist møte er godkjent.  
 

2. Saker fra skolen, orientering. Ved rektor 
Det ble ikke fremlagt noen orienteringssaker fra Skolen.  
Rektor bidro godt inn i de ulike sakene nedenfor.  
 

3. Spesialundervisning/ tilrettelagt undervisning. Orientering. 
Det er en høy andel elever i Balsfjordskolen som i dag får spesialundervisning. Rektor informerte om 
at det jobbes på overordnet kommunalt nivå med dette.   
 
Tilrettelagt undervisning gjelder for elever som trenger ekstra støtte og bistand i undervisning.  
Spesialundervisning gjelder for elever som sliter ekstra mye med et eller flere fag og har utfordringer 
i forhold til en normalsituasjon. PPT kobles ofte inn i saker som gjelder spesialundervisning.  
 
Det er viktig at alle tolker retningslinjene likt for å unngå ulik praksis i Balsfjord skolen. Lik tolkning og 
praktisering vil kunne bidra til en mer enhetlig og målrettet undervisning for elevene. FAU mener at 
det er viktig at foreldre får mer kjennskap om tilrettelagt undervisning og spesialundervisning.  
 
Foreldrekontakter kan ta imot innspill til denne saken fra de foreldrene. Foreldrekontakter sender ut 
informasjon til foreldre via Facebook for å få innspill i saken til FAU.  
 

4. Leksepraksis (Leksefri skole). 
Denne saken har pågått en tid. Det ble levert inn sak til skolen i februar 2019. FAU fikk en orientering 
om dagens leksepraksis. Innstilling fra FAU er at det er ønskelig med leksefri skole bortsett fra når 
elever må pugging etc.  
Saken er behandlet av skolen og rektor orienterte om resultatet:  

- Skolen har gått kritisk igjennom egen leksepraksis, og resultatet er at det ikke er noe god 
stemning i å innføre leksefri skole. Det er enighet blant lærerne om å ikke gi unødige lekser 
«for leksens skyld». Skolen har erfart at det er nyttig å bruke lekser som virkemiddel når elever 
skal øve til prøver.  

- Det er dessverre ikke så mange sterke lesere i skolen. For å bli bedre i lesing er øvelse og 
repetering viktig. Fagpersoner anbefaler korte tekster og repeteringer for å få bedre flyt i 
lesingen. For å bli bedre i lesing ønsker skolen at elevene leser mer på fritiden.   

- Skolen skal jobbe videre med egen leksepraksis, og de skal arbeide for å gi mer tilpassede 
lekser enn i dag.  



- Skolen kan periodevis forsøke å legge til rette for at elever kan gjøre lekser på skolen i 
plantimer. Det er nok dessverre noen elever som ikke benytter seg av den muligheten, og 
velger da å gjøre noe helt annet enn lekser.  

o Elevrådselever mener at de fleste elevene er flink til å gjøre lekser på skolen når de har 
mulighet til dette.  

 
- Saken har skapt stor debatt på skolen, og foreldre, elever og lærere har hatt gode diskusjoner 

om temaet.  Skolen har besluttet å ikke innføre leksefri skole. De har også lovet å arbeide 
videre med egen leksepraksis, og de skal jobbe for å gi mer tilpassede lekser enn i dag.  

 
 

5. Mobilfri skole. 
I en undersøkelse har det kommet frem at det er elever i 10 klasse som daglig er opp i 12 timer 
skjermtid. Mobilen tar dessverre bort mye fokus og oppmerksomhet fra elever og det sosiale mellom 
hverandre. Det er registrert i timene at noen ikke får ro i kroppen på grunn av at telefonen er 
tilgjengelig. Det kan virke som om det for noen har blitt en «avhengighet» av å ha mobilen i hånden.  
Skolen tror at elevene vil slappe mer av når de ikke har mobilen tilgjengelig. Det er i tillegg lett å 
«skjule» seg bak mobilen når de har det tungt. Det er da vanskelig å fange opp elever som faktisk har 
behov for støtte og sosial kontakt.  
 
Elevene kan bruke telefonen frem til skolen starter kl. 09:00. Skolen foreslår å legge telefonene i en 
låsbar koffert. Det er sjekket med andre skoler som har god erfaring med en slik system. Telefonen 
utleveres til eleven ved skoleslutt. Dersom det er noe spesielt som eleven må bruke telefonen til så må 
eleven samtale med lærer om behovet/spesielle årsaken. Foreldre må bruke Transponder 
melding/SMS til skolen for melding til lærere. Dersom det er noe hastesak så må foreldre ringe direkte 
til skolen for å oppnå rask kontakt.  
 
Konsekvens ved brudd på ordensregelen: samtale med eleven og informasjon til foreldre om 
hendelsen.  
 
FAU stemmer på dette:  

- Ja til mobilfri skole for hele skolen: Enstemmig i FAU for mobilfri skole. Forutsetning er at 
skolen kjøper inn låsbare kofferter til å låse inn mobilene slik at de blir oppbevart på en trygg 
og god måte. 1-4 klasse har ikke lov til å ha med mobil, og derfor kjøpes det ikke låsbare 
kofferter til disse klassene. Kofferter kjøpes til 5 - 10 klasse.  

- Nei til mobilfri skole for hele skolen: Ingen stemmer.  
 

6. Eventuelt 
 Trafikkavvikling; Nye skilt er satt opp, men dekt til med plast inntil områdeplan er ferdigstilt. 

Skiltingen er i henhold til det som har vært diskutert tidligere, og skal gi en tryggere hverdag 
for alle som ferdes i skolens område. Det er produsert opp parkeringskort for de som trenger 
disse. Dersom noen kjører inn til basseng eller idrettshall så risikerer en å bli bøtelagt. Dette 
gjøres for å redusere faren for at personer blir påkjørt på skolens område. Buss, vareleveranse, 
særskilt syketransport og nødetat har fri tilgang til skolen sitt områdene.  Områdeplan blir lagt 
ut på skolens nettside og transponder. Einar og Hans Arne følger opp denne saken. 
Områdeplanen iverksetter før 31.12.2019     
Skisse til områdeplan vises i bildet nedenfor:  



 

 Tilbakemelding TAR uken:  
o Ingen nye momenter kommet til etter sist møte. 

 

 Storforeldre møtet avholdt; oppmøteprosent (60%). 
o Det var dessverre lav oppmøteprosent blant elever med utenlandsk opprinnelse. FAU 

er usikker på årsaken til dette. Skolen gjør en vurdering om det er kommet god nok 
informasjon ut til foreldrene og at de har blitt gjort kjent med skolesystemet. FAU 
kontakter flyktningetjenesten for å få innspill samt bistand til å formidle informasjon 
om skolen til foreldre med utenlandsk opprinnelse. Det er viktig at de blir kjent med 
viktigheten av å delta på skolens aktiviteter. Samtlige foreldrekontakter kan ta dette 
opp i klassemøter. I tillegg ville det vært fint om venner av foreldre med utenlandsk 
opprinnelse forsøke å minne dem på å komme på møtene.   

o Foreldre som var tilstede på møtet har snakket mye positivt om arrangementet og 
temaet. Det kom frem mye god informasjon om nettbruk og sosiale medier i møtet.  

o Positivt at skoleelever hadde en presentasjon om tema og problemstillinger knyttet til 
sosiale medier.  

o Det var veldig bra at de som presenterte temaet var ærlig og oppriktig i 
problemstillinger knyttet til sosiale medier.  

o  

 Busser som er forsinket: når det er forsinkelser så må busselskapet melde fra til skolen. Rektor 
etterlyser varslingsprosedyrer dersom det blir forsinkelser eller andre hendelser knyttet til 
busskjøring.  
 

 Svømmebasseng problemer: det er mye hærverk i bassenget. Skap blir skrapet opp, Shampo 
prutes på vegger og det blir vanskelig å få dette fjernet. I tillegg er bassenget periodevis fult av 

P1 til P4: 
Parkering 



tørkepapir og det er nå eskalering av slike hendelser. Shampo er ikke noe bra i badevannet 
pga. klor forsterkes og skaper ubehag for de som er i bassenget.   
 
 

 Søknad om forskuttering økonomisk støtte på kr. 7450 til 6.klasse:  
o De ønsker å dra til vitensenteret: Skolefaglig relatert tema om blant annet energi, det 

er mye læring der og det er i tillegg en sosial arena. FAU vedtar å gi en støtte på 2000 
kr til turen. FAU har ikke mulighet til å gi noe mer støtte enn dette. 
 

 Søknad om forskuttering økonomisk støtte på kr. 2000 til 7.klasse:  
o FAU vedtar å gi en støtte på 2000 kr til turen. 

 

 Søknad fra 10 klasse, juleball 2019 - Søker om å ha 2003 kullet med på juleballet i år.  
o VG 1 har deltatt i flere år på juleball i de andre Balsfjord skolene.  
o FAU mener 10 klasse har laget en meget bra, godt begrunnet og reflektert søknad.  
o FAU stemmer: 9 representanter stemte for at 2003 skal få være med og 1 stemte mot. 

FAU vedtar at 2003 kullet skal få være med på juleball Storsteinnes skole 2019.  
o Forutsetning er at 10 klasse imøtekommer krav som er sendt til dem i forbindelse med 

den første søknaden om gjennomføring av juleball. Det er viktig at vaktlister er på plass 
senest 11. desember 2019. I tillegg må det være noen hovedansvarlig for vaktholdet 
samt telefonliste til nødetat og foreldre / barn. Vaktmester skal kontaktes så raskt som 
mulig for å kunne bidra på en god måte inn i planarbeidet.   

o Nedenfor vises forutsetningene som skolen har gitt 10. klasse for at juleballet kan 
gjennomføres:  

 

 
 
 
Ref. Jan-Vidar  

Rektor setter opp følgende forutsetninger for at ballet kan gjennomføres: 

1) Det blir gjort forpliktende avtale med skolens renholdere om hvordan lokalene skal se ut etter 

arrangementet. 

2) Det blir gjort forpliktende avtale med vaktmester om praktiske løsninger, som feks åpning/lukking 

av skolen. 

3) Vaktlister med navn på personer, telefonnummer, ansvarsområde og tidspunkt for vakthold leveres 

rektor senest 11. desember. 

4) Midt-Troms lensmannsdistrikt varsles om arrangementet. 

5) Elever som har drukket alkohol nektes inngang/må forlate lokalet (slik dere foreslår i brevet). I 

tillegg tenker jeg at en av vaktene ringer hjem slik at vedkommende blir hentet. 


