
Referat FAU møte – Ørnes skole 

Sted: klasserom 4 på Ørnes skole 

Tid: Tirsdag 03.12.19 kl. 18 – 19 

Deltakere på møtet: 

• Therese Steira (leder FAU og repr 9a) 

• Marit H. Olsen (repr 10b) 

• Lise Barvik (repr 10b) 

• Viola Johannessen (vara repr. 9a) 

• Veronica Werningsen (repr 8b) 

• Ørjan Johannessen (Repr 8a) 

• Nelly Enga (rektor) 

Saker tatt opp på møtet 

1. Godkjenning av referatet fra siste møte 

a. Kort gjennomgang av referatet da alle ikke hadde lest gjennom. 

b. Referatet ble godkjent 

2. Presentasjon av satsningsområder på Ørnes skole v/ Nelly 

a. Kort gjennomgang av virksomhetsplanen. Mesteparten er rettet mot de pedagogiske 

lederne på skolen. 

b. Satsningsområdene 

i. Økt læringsutbytte – Nord Norge scorer en del under landsgjennomsnittet 

1. Følgende mål 

a. Redusere andelen elever med karakter 1 og 2. 

b. Øke leseferdighetene hos alle elever. 

c. God kvalitet på de spesialpedagogiske tilbudet. 

d. God kvalitet på ordinær undervisning. 

e. Underveisvurdering som fremmer lærling. 

f. Redusert fravær blant ansatte gjør at det blir færre timer 

med vikar. Vi vet at kvalitet og lærlingeffekt ofte blir lavere 

ved bruk av vikar. Ørnes skole har nettopp blitt med i et 

fylkesprosjekt Helse i Arbeid. Ca. 6,5 % totalt sykefravær, 

mange av sykemeldingene er relatert til muskel og 

skjelettplager. Dette har skolen fokus på! 

g. Ingen elever skal utsettes for mobbing. Alle lærere skal følge 

med og gripe inn!  

ii. Godt læringsmiljø 

a. Inspeksjonsrutiner jobbes med 

b. Personlige relasjoner  

c. All undervisning skjer gjennom god klasseledelse. En del 

standarder er laget og hengt opp i klasserommene. 

d. Relasjonsbygging settes det fokus på. Alle elevene skal 

kjenne seg godt tatt vare på. 

 

3. Gjennomgang av elevundersøkelsen – høsten 2019 og hva den viser v/ Nelly  



a. Temaene her var trivsel, motivasjon, støtte hjemmefra, støtte fra lærerne, 

arbeidsforhold, skoleregler, trygghet på skolen, mobbing, mestring, elevdemokrati og 

læring i fag. 

b. 109 av 114 elever svarte på undersøkelsen 

c. Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt på skolen og at de jevnt over opplever 

å ha støtte fra lærerne sine. Mobbetallene har gått ned, og det er nå 4 elever av 109 

som sier at de har opplevd mobbing.  

d. Målsettingen er klar: Ingen elever skal bli mobbet.  

e. Trivsel -> Ungdommen trives godt – karakter 4.1 

i. 90 stk trives svært godt / godt 

ii. De aller fleste har noen å være ilag med i frimuttene 

1. 105 ofte/noen ganger – snitt 4.8 

2. Rektor er fornøyd her! 

f. Motivasjon - Hvor godt liker elevene skolearbeidet – snitt 2.9 

i. Bare 29 liker godt/svært godt.  

ii. Rektor er ikke helt fornøyd med dette! 

iii. Ungdommen mener de selv prioriter skolearbeidet (på skola/lekser) 

g. Støtte hjemme – Snitt 4.2 

h. Forventning hjemme – Snitt 4.8 

i. Mindre «interesse» fra heimen jo eldre elevene blir => Tankevekker 

ii. Tydelig at flere og flere elever er lite eller ikke motivert. 

i. Støtte fra lærerne 

i. De fleste følger / opplever at lærerne bryr seg 

ii. Noen få sier at en eller flere lærere ikke behandler eleven med respekt/har 

tru på at eleven kan gjøre det bra på skolen 

j. Regler på skolen 

i. Undersøkelsen viser at elevene i hovedsak vet / kjenner til hvordan man skal 

ha det på skolen, hvordan lærerne mener at vi skal ha det på skolen.    

k. Trygghet i klassen – gjør man narr av hverandre dersom man gjør feil. 

i. Her scorer 8. lavt => Konkrete forbedringsplaner er satt opp. 

ii. Også 10B har slitt litt gjennom flere år. 

l. Mobbing (snitt 4.8 generell mobbing) 

i. Ett tilfelle på skolen som man følger opp og har fulgt opp over flere år. 

ii. Noen tilfeller der hvor noen mener at man blir mobbet omtrent 1 gang pr. 

uke. 

iii. Bedre resultat for den digital mobbing (her er snittet 4.9) 

iv. 4 stk på skola sier at de har vært med og mobbet andre elever (snitt 5.0) 

v. 1 elev sier at han/hun blir mobbet av voksne på skolen de siste månedene 

(Snitt 4.9). 

m. Mestring (snitt 3.7) 

i. Godt mestringsnivå hvor flertallet av elevene. sier at de ofte forstår og 

håndterer oppgavene de får på en selvstendig måte 

n. Elevdemokrati 

i. Litt varierende svar. 14 stk mener at skolen sjeldent eller aldri hører på 

elevenes forslag, 37 stk av og til. 

o. Læring i fag 

i. Også her varierende svar. 



ii. Elevene er best fornøyd med hvordan de jobber i kroppsøving (snitt 4,3), 

minst i RLE (snitt 3,3). Nøkkelfagene norsk og matte ligger snitt på 3,7. 

 

4. Gjennomgang av forslag til Digitale Leveregler v/ foreldrekontaktene i 8.  

a. Seks enkle og gjennomførbare punkter som går på skjermtid, leggetid, hvilke typer 

applikasjoner og spill man ikke ønsker at ungdommen skal benytte seg av. 

b.  Ønske om at dette kan tas videre med inn i klassene hvor man enten kan arbeide 

med temaet på skolen eller i lag med foreldrene.  

5. Eventuelt 

a. Viktig at de som er med i FAU kontakter vara dersom de blir fraværende. 

b. Neste møte tirsdag 11. Februar 2020. kl. 18 – 19. 

 

 

Ørjan Johannessen (sekretær FAU) 


