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Referat fra FAU møte Møre ungdomsskole 15.11.18 kl 18-19.30
Tilstede: Signe, Lindis, Rune, Ståle, Ingunn, Heidi, Monica, Mats, Anne Line
Meldt forfall; Marianne
Sak 1/15.18; Gjennomgang av referat fra forrige møte. Kom seint, men ble godkjent
Sak 2/15.18: Nye lærerplaner – hva skjer med skoler med utvidet kristen formålsparagraf?
Signe går gjennom de overordnede målene i lærerplanen som er felles for offentlig skole og friskoler
med utvidet kristen formålsparagraf. Begge har felles overordnede rettesnorer som demokrati og
menneskerettigheter, bærekraftig utvikling og samisk gjennomsyring i flere fag, samt livsmestring og
folkehelse som nytt tverrfaglig fagfelt.
Ellers viser forlagene til nye læreplaner, som skal vedtas våren 2019 og som skal være gjeldende fra
høsten 2020, både på et overordnet plan og i de ulike fagene at det er større skiller mellom den
offentlige skolen og de kristne friskolene, og det er større avstand i verdigrunnlagene.
Enkeltpersoner, skoler og ulike instanser har rett til å få innsyn i forslagene til læreplaner og gi
innspill til læreplanene, selv om høringsfristen i enkelte fag er i ferd med å gå ut nå før jul 2018.
De kristne friskolene har som mandat og formål å være tydelige på å undervise at Gud har skapt
verden og holder den oppe, samt har skapt mennesket i en særstilling i forhold til dyrene, noe som
skal vises igjen i alle fag og på et overordnet plan. Skolen har rett til å forkynne og påvirke elevene,
men det skal gjøres med respekt for eleven og deres foresattes ønsker.
Hvis skolen får tilsyn, vil dette bli etterspurt at skolen følger opp og kan vise igjen i sine læreplaner.
For Møre ungdomsskole gir dette mange gode muligheter, men også et stort ansvar til å forvalte
mandatet på en best mulig og hensiktsmessig måte for elever og lærere.
Sak 3/15-18; Temakveld medio februar 2019 med besøk fra BARNEVAKTN: workshop for elevene
på dagtid og foreldremøte en kveld.
Barnevakten vil gi elever og foreldre det siste innen skjermbruk, apper og sosiale medier.
Utfordringer som skolen ønsker å be Barnevaktens representanter fokusere på;






Dele passord – som bevis på tillit og nære vennskap opp mot risiko for misbruk av
personalopplysninger, gi seg ut for å være andre osv.
Grooming – nettovergrep – den største økningen skjer av ungdom mot andre ungdommer,
kjente og ukjente, videoer og bilder deles uten andres samtykke og uten mulighet for å
spores for andre enn politi eller aktører som «Slett meg» osv.
Hvordan forebygge digital mobbing – hvilke rettigheter har enkeltmennesker, hvordan
straffeforfølges dette?
Hvordan realitetsorientere ungdom og foreldre om medieskapte, manipulerte image som
forvrenger virkeligheten, øke kroppspress blant både jenter og gutter og skaper engstelse og
prestasjonspress for barna våre?

Skolen ønsker i forkant og etterkant av Barnevaktens besøk legge til rette for tverrfaglige mindre
samtalegrupper der elevene kan få dele erfaringer, under taushetsplikt, med en
lærer/sosiallærer/helsesøster til stede. Dette kan knyttes inn mot flere fag, men også være en del av
det nye ansvarsområdet til skolen å styrke elevenes livsmestring og folkehelse.
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ANSVAR for oppfølging: Signe rektor holder kontakten med Barnevakten for å sy sammen dette
opplegget. FAU bistår når det nærmer seg med informasjon og tilrettelegging av temakveld.
Sak 4/15-18: Aktiviteter på skolen utenom skoletid
Det er en del elever som sitter igjen på skolen etter skoletid for å gjøre lekser, dette er skolens
ansatte positive til, men det vil ikke bli organisert spesielle aktiviteter i skolens regi.
Skolen vil kjøpe utvendig bordtennisbord, utstyr til frisbee golf, og nytt innendørs bordtennisbord så
elevene kan aktivisere seg mer. Skolen vil også bistå FAU til å opprette en forening, som kan søke
tilskudd fra Gjensidige stiftelsen, fond, Norsk tipping og offentlige instanser for å lage ballbinge og
nye uteområder tilpasset den kommende barneskolen.
(Anne Line har i etterkant av FAU funnet en økonomiplanlegger i BUFDIRs stønadsordninger, der
frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til forebyggende arbeid blant barn og unge, til støtte for
barn med spesielle behov, til lavinntektsfamilier, foreldrestøttende tiltak i skolen knyttet til mobbing,
nettbruk osv. Rektor og FAU kan få mer opplysninger hvis ønskelig.)
Sak 5/15-18: Ny barneskole. Møre har engasjert Moldskred arkitektfirma til å tegne byggetrinn 1 og
2 av den nye barneskolen som skal knyttes til bygningsmassen fra dagens amfi mot sør.
FAU ble forelagt planene og rektor la fram flere punkter som er ønskelig at skolens styre og FAU kan
gjennomgå når det gjelder klasseromsutforming, innganger og myldresoner, parkering og
trafikksikkerhet, uteområder, og hvordan både skape skille mellom barnetrinn og ungdomstrinn,
samt dra veksler på hverandre. Både når det gjelder kombinasjonsbruk av klasserom, amfi og
skolekjøkken/SFO lokaler/grupperom.
Ansvar for oppfølging: Signe og Ståle tar med innspill fra FAU tilbake til skolens styre og tilsette.
Sak 6/15-18: Eventuelt








LAN PARTY med overnatting på skolen avholdes fredag 23.11 til lørdag 24.11. 9. trinnet har
ansvar for elevkveld, mat og vakter til kafé og vaktlister med foreldre under LAN partyet.
Rektor opplyser at de har gode erfaringer med dette arrangementet fra tidligere år. Det har
vært diskusjoner om elevene får ha med seg energidrikker, da 10. klassingene er gamle nok
til å kjøpe dette. Skolen ønsker prinsipielt ikke at elevene skal ha dette, men gir ansvaret til
foreldrene til å overholde dette.
Ny sosiallærer ved Møre: Guri Tolvsen er tilsett i 20% stilling som sosiallærer. Hun er
ernæringsfysiolog og sykepleier med erfaring fra Ungdomspsykiatrisk sengepost Åse.
Hilde Håberg er tilsatt på deltid som merkantil støtte for administrasjon.
KRAKOW – 10. trinnet ønsker å ha en sosialkveld for elever, lærere og foreldre i februar med
påfølgende overnatting i samband med vinterferien, for å bygge miljø etter klassetur til
Polen.
Klassekontaktene har ansvar for å samle inn penger til klassekassa som kan nyttes til blant
annet gaver til lærerne ved sommeravslutning. Evnt til andre sosiale tiltak i klassene?

NESTE MØTE I FAU: ONSDAG 30.1. kl. 18-19.30
Anne Line Dahl Jerstad, sekretær

