Referat fra FAU-møte Lade Skole
Møtedato:
Møtetidspunkt:
Sted:

Mandag 11. juni 2018
kl. 18.00-20.00
Elevkantina på Lade Skole

Deltakere:

Håvard Skrogstad, FAU-leder
Karina Lund, nestleder FAU
Elisabeth
Kristel Helland-Hansen
Gunnel Fottland
Ottar Dahle, 9. trinn
Ragnhild Elisabeth Alnes Nedland,
Iuliana Mariana Hussein
Gry Stub Strøm, 1. trinn
Gunn Mogseth Skrove, 1. trinn
Ellen Bugen, 1. trinn

INFO FRA REKTOR Bente Moholt :
Har hatt møte med lærerne på ungdomstrinnene vedr. Ungdata-undersøkelsen.
Jfr. rus, stress, ensomhet, tillit til voksne.
● Det var et lite ungdomstrinn med ca. 100 elever.
● Hendelser i forkant kan ha påvirket resultatet. Jfr. julebord hvor 8 ble hentet
● Mye vikarbruk
● Lærerne blir grensesettere
● Årets 10. trinn har kun 10 jenter, få å spille på
● Noen søker ut av miljøet, Ikke alle hører til Trygg/Lade
● Undersøkelsen følges opp videre
● Lekser / skolestress. Bruker ½ time på lekser pr. dag, men er likevel stresset
● Skulking
● Mobbing – mange saker i fjor. Er vi systematiske nok i oppfølgingen? Mange saker starter
utenfor skolen. Er det annen type oppfølging i Trygg/Lade?
● Viktig at foreldrene forstår at mobbing ikke er et skoleproblem, men et samfunnsproblem
● Skolen ønsker å føre oppmøte på foreldremøtene
● Noen opplever å ha dårlig råd, det er problematisk i miljøet
● Noen røyker hasj
● Noen slåss, tar kontakt med forebyggendegruppen i politiet.
● Mange gutter mener foreldrene sier det er greit at de drikker
● Noen har blitt slått med vilje av en voksen
Skolestress og rus er noe skolen vil følge opp.
Elevrådet har ikke hatt tid til å ha møte etter dette, elevene ønsker innsikt i problemene.
Skolen ønsker å koble på May Britt Drugli, forsker ved NTNU, vedr. tilbud til alle skoler for å
bevisstgjøre voksne. Ungene må oppleve mestring. Lærerne ønsker noe som går fra 1-10 gruppen.
Lærerne jobber både på mellom- og ungdomstrinnet, de ser utviklingen.
Når kommer foreldrene på banen og sier at de trenger hjelp? Rus, stress, økonomi osv.
Saken bør også drøftes i FAU i forhold til bydelen.

Lærerbytte, bruk av vikarer osv. kan være en forklaring iflg. Rektor. Elevgruppa kan si noe om dette.
Tiltak: oppfølging av prosjektet til May Britt Drugli samt med elevgruppa. Høre med de på 10. trinn
hva som har skjedd hvis det blir tid til dette. Gruppesamtaler. Forslag til tiltak fra dem, hva hadde de
ønsket hadde skjedd? Rektor hører med kontaktlærer for å få til noe.
Man kan evt. bruke foreldremøtene og ha konkrete punkter som gjennomgås. Fast agenda som er
avklart på forhånd, så man er forberedt og vet hva som skal tas opp. Vi må få de voksne til å komme
på møtene. 2 foreldremøter og 2 kontaktsamtaler er det som er inkl. i lærernes arbeidsavtale.
Elevundersøkelsen i etterkant har vært bedre.
Ny oppdatering kan være klart til FAU-møte i august/september. Det er viktig med åpenhet og at
man kommer med korrigerende tiltak. Lærerne på Lade følger elevene og har god innsikt i
familieforhold osv. Forebyggendegruppa kan hjelpe til ifm. hasj-bruk.
KOMMENTARER TIL REKTORS INNSPILL:
FAU ønsker at dette blir fulgt opp av skolen v/rektor så snart som mulig for å vurdere hvilke tiltak
som skal gjøres. Det har allerede gått 2 måneder siden dette ble presentert for FAU 1. gang, fortsatt
har det ikke skjedd noe særlig. Kan vi kreve at vi får et forslag til oppfølgingsplan fra høsten, for å
sikre at ting blir tatt tak i?
Det er viktig å jobbe med dataene mens det er ferskt, både forebyggende og reparerende.
Det bør offentliggjøres til foreldrene, slik at de vet om dette. Det er viktig at foreldrene er informert,
da er det lettere å se om det er noe galt. Man vet evt. at man ikke er alene.
Vi må snakke så konstruktivt vi kan for å få flere foreldre til å engasjere seg. Vi foreldre må være
engasjert og involvere oss. Det er viktig å fremme skole-hjem samarbeidet, det viser undersøkelsen.
Det er også viktig å opplyse til ungdommene om hvor de kan gå for å få hjelp. Det bør rektor gjøre
omgående, slik at de får dette før sommerferien.
Konklusjon:
Vi har en arbeidsgruppe i FAU som jobber aktivt med å finne tiltak som legges frem for rektor, de tar
et møte med rektor for å legge frem dette (Gry, Kristel og Håvard).
Vi er bekymret for ungdommer som blir utsatt for ting de ikke er klare for.
Håvard tar snarlig kontakt for å avtale et møte med rektor.

SAK 2 FRA REKTOR :
Intervju med FAU-lærer på Lilleby i Adressa.
Det er fattet vedtak i formannskapet om at elever fra Lilleby skal flyttes til Lade Skole på
ungdomsskolen. Muligens vil Ringve bli brukt som ungdomsskole frem til ny skole bygges på Lilleby
(en gang mellom 2025-2030). Nye Lade Skole vil være full fra 2023 hvis elevene fra Lilleby kommer
hit. Evt. Ringve blir en grendeskole for de elevene som bor lengst nord.
Rektor synes ikke noe om dette, det er ikke greit og ikke ønskelig for Lade Skole. Inneklimaet spesielt
på ungdomstrinnet er for dårlig, det må settes i mye bedre stand før det kan brukes til skole igjen.
Ringve skole skal brukes til midlertidig skole også for andre skoler. Lade Skole bør lage en rapport
vedr. hva som må forbedres på Ringve før den kan brukes som skole igjen, jfr. erfaringer fra de siste
årene. Lade Skole bør uttale seg, både lærere og FAU.

Utbyggerne burde bidra for å få på plass ny ungdomsskole, men det er et politisk spørsmål.
Skolegrenser kan flyttes etter behov.
Det er foreløpig ikke satt av penger til ny ungdomsskole. Dette burde kommet inn på planen.
Dette skal opp i bystyret 21. juni. Kan noen fra FAU stille på dette møtet?
Vi ønsker at utbyggerne er med å betale for ny ungdomsskole og at dette ikke blir utsatt.
Håvard tar kontakt med FAU-leder på Lilleby og gir innspill fra Lade Skole.
Gunn prøver å lage et innspill til møtet, viktig å få frem hvor dårlig dette bygget er. Håvard snakker
med Maren og Gunnel. Gunn tar kontakt med Eivind Askeland og Lade Arbeiderlag.

FRITIDSKLUBB-PROSJEKTET :
Det finnes noen økonomiske poster som kan brukes. Dette skulle opp i en høring i dag, noe som kan
bidra til oppstart allerede til høsten. Fritidsklubb-gruppa og elevrådet sendte over innspill til møtet.
Det trengs voksenpersoner på andre arenaer enn Trygg/Lade. Ansette kompetente voksne, ikke bare
«vanlige» foreldre.
Det blir en fritidsklubb for Østbyen (Lilleby, Lade, evt. opp mot Rosenborg). Det kommer mange
ungdommer til bydelen ifm. utbyggingen. Lokalet til dagskolen kan brukes på kveldstid.
Viktig med god oversikt, jfr. noen dårlige erfaringer på Chappa. Folk fra hele byen trekker dit.
Man må ha gode sikkerhetsrutiner og rådgivere. Prosjektet vil bli drevet av kulturenheten, de har bra
system på dette.
Kommunen har mye på forebyggingsbudsjettet. KFG, kommunale foreldregruppa for grunnskolen.
Kommunen skal se på alle fritidsklubb-prosjektene i Trondheim, mulig det blir noen omfordeling av
midler. Pr. i dag er det bortimot 200 elever på ungdomstrinnet. Det er snakk om adskilte kvelder for
de eldste og yngste.

NY SEKRETÆR I FAU ØNSKES !
Vi trenger en ny sekretær til FAU som kan skrive referat fra møtene. Ta kontakt med Håvard hvis
noen kan ta denne rollen.

ANDRE SAKER :
Det er en sak ang. skolevegring hvor skolen ikke har gjort tilfredsstillende oppfølging.
Saken tas videre til Fylkesmannen 15. juni hvis skolen ikke gjør tilstrekkelige tiltak.
Hvordan håndterer skolen slike saker, har de noen plan for dette. Skolen bør bli bedre på dette og få
et system som fungerer bedre. Er kompetansen god nok?

SFO-SAK :
Det virker som det er uoversiktlige forhold på SFO i forhold til hvor barna er og hva de gjør. Jfr.
hentesituasjonen, hvor ingen kan svare på hvor barnet er. SFO-gruppa kan ta saken videre.
Det bes om at den som meldte inn saken lager et innspill som videresendes SFO-gruppa.

