
REFERAT FAU-MØTE 
27.01.20 kl. 17:00 til 18:00  
 
Oppmøte FAU: 
1. Ørjan Løvheim, 2. Marie Jensen, 3. Jan- Vidar Olsen, 5. Einar Heim-Dahl, 6. Bjørnar Ryeng 
Berglund, 7. Mona Strand, 8. Hans Arne Thomsen, 9. Vara Konstanse Ophus, 10. Heidi Elvebo 
 
Forfall:  
4. Hanne Lykkedrang 
 
Oppmøte elevrådselever:  
Ingen 
 
 

1. Godkjenne referat møte 25.11.2019. Gjennomgang protokoll. 
Referatet fra sist møte er godkjent.  

 

2. Saker fra skolen, orientering. Ved rektor 
a. Foreldreundersøkelsen høsten 2019:  
Rektor orienterte fra undersøkelsen. Indeks viser scoren fra hver enkelt klasse i 
undersøkelsen. Fokusområdet har vært motivasjon, opplevelse av støtte fra lærere 
og trygghet i miljøet.   
Rektor sender resultatet til hver klassekontakt som kan formidle det videre til 
foresatte i klassen. 
 
Svarandel i undersøkelsen var kun 45,5%. Dette er for lav svarprosent, og FAU 
mener at undersøkelsen dessverre ikke gir noe godt grunnlag for enhetlig 
konklusjon. Det ble dessverre ikke sendt ut purringer ift. undersøkelsen fra skolen 
sin side. FAU representantene sendte ut purring på Facebook før tidsfristen for å 
svare gikk ut.  
 
b. Helsesøster, miljøterapeut: 
Det er veldig lite oppdekning av helsesykepleier i skolen. På skolen skal det være 
dekning i to dager (mandag og onsdag), men det har over lang tid vært mangel på 
helsepersonell som gjør at de ikke får den dekningen som skolen skal ha.  
 
Hans Arne kom med forslag om å løse manglende oppdekning av helsesykepleier i 
skolen med å etablere et team tillitsperson/miljøterapeut. Denne modellen er 
etablert på Nordkjosbotn VG Skole. FAU mener at det er viktige å ha noen personer 
som elever kan ha tillit til når elevene trenger støtte. De må kunne drive god 
veiledning og kontaktformidling til helsepersonell. Det ble også foreslått å 
involvere flyktningtjenesten.  
John Terje får i oppgave å kontakte Nordkjosbotn VGs for å kartlegge hvordan de 
jobber i team, og for å kunne vurdere om Storsteinnes skole kunne jobbe etter 
samme modell på vår skole.  



John Terje har svært positive erfaringer med faste dager hvor kommunepsykolog 
er på skole. Bjørnar retter en uformell henvendelse til kommunepsykolog om hvor 
langt hun er kommet i planlegging av skolebesøkene. 
 
 
Balsfjord Kommune har ansatt en kommune psykolog som holder på å sette seg 
inn i arbeidsoppgavene. Vedkommende skal etter hvert ut på skolebesøk.  
 
c. Håndtering av vold og trusler: 
Rektor delte ut handlingsplan knyttet til håndtering av vold og trusler i 
Balsfjordskolen som ble iverksatt fra august 2019. Hensikten med planen er å gi de 
ansatte og ledelsen retningslinjer for håndtering av trusler og vold i 
Balsfjordskolen. Det skal være etablert en HMS-gruppe på hver skole, og de skal 
følge opp hendelser knyttet til vold og trusler. Gruppen skal kvalitetssikre at 
enheten følger rutiner og retningslinjer i handlingsplanen for trusler og vold i 
Balsfjordskolen.  
  
d. Mobilfriskole, orientering av oppstart: 
Rektor informerte om status etter en måned med mobilfri skole etter FAU vedtaket 
før jul. Elevene har vært lojal mot vedtaket. Skolen legger merke til at det er mer 
prat ute i skolemiljøet enn tidligere. Bordtennisbordene er mer i bruk enn tidligere, 
det spilles kort i friminuttene og det virker som at ungdommene er mer i samtale 
med hverandre enn tidligere. Tilbakemeldinger til FAU representantene er at de 
aller fleste elver er positiv til mobilfri skole og at elevene er mer sosial i 
skolehverdagen enn tidligere.  
Rektor følger opp at lærere også praktiserer mobilfri inspeksjonstid ute i 
skolegården når de er blant elever.  

 

3. Evaluering juleball 
FAU godkjente juleball for 2019. Klassekontakter hadde svært god opplevelse av 
juleballet. Det er ikke registrert noen uheldige episoder og ingen klager fra skolen 
og vaktmester. Det var godt gjennomført arrangement fra både elever og 
foresatte.   

 

4. Klassene, status 
Utsettes til neste møte.  

 

5. Eventuelt 
 

a) Mulighetsstudiet: 
FAU har ikke fått tilsendt mulighetsstudiet innen fristen for uttalelser. Dermed har FAU 
ved Storsteinnes skole, som det eneste FAU ikke sendt inn noen høringsuttalelse. Rektor 
beklager dette. Det er sendt til elevrådet ved skolen. 

 
  



b) Dårlig sikt i Moan krysset:  
Høye snøskavler, trær i veien og uoversiktlig for de som skal ut på veien. Det har nok vært 
flere nesten ulykker i krysset både sommer og vinter. Vaktmester anmodes om at det i god 
tid før det blir behov for snørydding, tar kontakt med de som skal rydde, for å være med 
på planleggingen av hvordan området skal ryddes for snø. 
 
FAU, barnehager, idrettslag og sentrumsforening må gå sammen om å fronte en endring 
rundt veisystemet til Moan for å sikre sikkerheten til alle som ferdes i området.   
 
Rektor og leder FAU får i oppgave å ta tak i trafikkavvikling og trafikksikkerhetsspørsmålet 
på Moan. Det må løftes til kommunen og ansvarlig for vei.  
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c) Trafikkavvikling ved idrettshallen:  
Nye skilt er satt opp på skolen som viser kjøring på eiendom og parkering. Det mangler 
derimot god skilting ift. kjøremønster ved idrettshallen. Forslag å lage påbudt 
kjøremønster slik at ingen rygger på personer. Forslag: etablere påbudt kjøreretning ved 
parkeringsplass P1.  
Hans Arne og Einar følger opp om det lar seg gjøre å etablere planlagt trafikkmønster med 
påbudt kjøreretning og rundkjøring for å smidig kunne slippe av passasjerer. 

 
d) Klassemiljø:  

Det meldes om utfordringer knyttet til klassemiljø i to klasser. Det ble en diskusjon i 
gruppen om hvordan en kan jobbe for å løse slike utfordringer, og årsaker til disse. Det er 
fortsatt en vei å gå i forhold til å få et konstruktivt samarbeid med alle foresatte når det 
oppstår utfordringer i klassemiljøene. 
 
De fleste foresatte møter på oppsatte foreldremøter og forholder seg til de vedtak gruppen 
blir enige om, og følger dette opp med eget barn. Det oppleves derimot innimellom at 
enkelte av foresatte ikke følger godt nok opp vedtak som er gjort på skolen.   
 
Gruppen diskuterte problemstillingen, uten å komme frem til noen konklusjon, annet enn 
at det vil være viktig å ha fokus på å innarbeide gode klassemiljø helt fra 1. Klasse. 
 

e) Valentinball:  
To søknader fra 8. og 9. klasse for å arrangere valentinballet fredag 14.februar.  
Det er tidligere vært praktisert at 9. klasse har fortrinn på gjennomføring av Valentinballet. 
FAU har gitt innspill til rektor i forhold til retningslinjer for gjennomføring av ballet.   
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Ref. Jan-Vidar  

P1 til P4: 
Parkering 


