
Referat FAU møte – Ørnes skole 

Sted: Personalrom på Ørnes skole 

Tid: Tirsdag 11.02.20 kl. 1800 – 1915 

Deltakere på møtet: 

• Marit H. Olsen (Repr 10b) 

• Lise Barvik (Repr 10a) 

• Siw Heidi Bjerga (Repr 9b) 

• Veronica Werningsen (Repr 8b/vara leder) – for Therese S. 

• Ørjan Johannessen (Repr 8a) 

• Bente Meosli (Repr 9a) 

• Marianne Johansen (Repr 8b) 

• Einar Sandaa (Repr 8a) 

• Renata Bang (Repr 10b) 

• Nelly Enga (Rektor) 

Saker tatt opp på møtet 

1. Godkjenning av innkallingen 

a. Veldig bra innkalling – må gjentas (spesielt SMS samme dag). 

2. Godkjenning av referatet fra siste møte 

a. Kort gjennomgang av hovedpunktet referatet. 

b. Referatet ble godkjent. 

3. Hvordan presentere de digitale levereglene 

a. Gjennomgang og diskusjon av det som ble gått gjennom sist møte. 

b. Vi er ikke helt enige om hvordan man skal gjøre ting fremover 

i. Forslag om at man skal ta dette spesielt med de som kommer fra 

barneskolen til neste år. 

c. Forslag om å kjøre digitale leveregler som et tverrfaglig prosjekt over alle klasser, 

d. Forslag om at man presentere de digitale reglene på det første 8. klasse 

foreldremøte høsten 2020. 

4. Tilsyn i forhold til fysisk miljø v/ Nelly 

a. Noen avvik har ligget åpnet en tid nå (avviksbehandlingssystemet til kommunen har 

tydelig et forbedringspotensial) 

i. Flere avvik er nå korrigert. 

ii. Gjenstår nå kun å få hele skillevegger på toalettene. Dette arbeidet er 

påbegynt. 

5. Prosjekt om læringsmiljø v/Nelly 

a. Nasjonal satsning som Ørnes skole er med på 

b. Ressursgruppe med tre lærere og rektor som jobber konkret med dette 

i. Startet som et prosjekt for å få ned mobbetallene 

ii. Fokus på den aktivitetsplikten lærerne har. 

iii. Det lages kontinuerlig aktivitetsplaner for å håndtere problemer – antall 

planer er på vei ned. 

c. Man ser at arbeidet med dette har hatt god effekt. Lærergruppa har jobbet bra de 

siste årene.  



6. Eventuelt 

a. Innspill fra 8a v/Einar  

i. Alt for mye upassende databruk og spilling i skoletimene. Spesielt i 8a, men 

gjelder sannsynligvis alle klasser. 

ii. Bør kunne håndteres direkte med elevene, bør kunne lage rutiner som 

hindrer databruk ut over det som man arbeider med i timene. 

iii. Ikke tilfredsstillende klasseledelse. 

iv. Ønske om at rektor tar dette med IKT om mulig tekniske løsninger ift 

spilling/databruk.  

v. Ønske at lærerne jobber med holdningene til elevene. 

b. Kort informasjon om motivasjonsarbeid v/Nelly 

i. Tre veiledere skal besøke skolen for å få økt motivasjon blant. 

ii. Det er primært lærerne som skal få veiledning. 

iii. Disse personene skal inn i klasserommene for og snakke med elever og 

lærere. Konkrete oppgaver skal løses. 

iv. De har vært her før. 

v. Nasjonal ressurser/støtteordning som Meløy kommune er deltakere i.  

vi. Enig på møtet at dette med motivasjon et problem. Flott at Ørnes skole er 

med på dette. 

c. Innlegg om behov for innspill v/Nelly  

i. Skolen ønsker å henvende seg til foreldrene med spørsmål om hvordan skal 

lærerne skal oppføre ift problemer. 

ii. Nelly har laget spørreskjema til FAUs representanter. 

1. ALLE skal svare på mail.  

2. Frist: 1 uke (25.2). 

iii. Umiddelbar tilbakemelding fra FAU medlemmene på møtet er at dette er et 

godt tiltak. 

d. Spørsmål om hvorfor man ikke kan kjøpe ordinær melk på skolen v/Marit 

i. Nelly forklarer at grunnen er lite/ingen omsetning. 

e. Innlegg om behov for yrkesveiledning v/Nelly 

i. Skolen har et generelt ønske at man tar inn foreldre for å snakke om yrkene 

sine. 

ii. Se på mulighetene for dette fremover. 

f. Vårdugnad og engasjement fra foreldrene – tas opp på neste møte. 

7. Neste FAU - møte  

a. Tirsdag 31. Mars 2020. kl. 18 – 19. 

 

Ørjan Johannessen (sekretær FAU) 


