
 

FAU - Selsbakk skole 2018/19 
 
 

 

 

 

Dato: 21.11.18 
 

Tidsrom: 18:00– 19:30 
 

Sted: Kantina Selsbakk skole 
Til : Klassekontakter m/vara 
Forfall:  

Referent:  
Kopi til:  
 
SAK INNHOLD 

 
KORT OM SAKEN ANSVAR

LIG 
 
23/18 Velkommen.  Presentasjon av  de frammøtte.   

24/18 Oppgaver for 
FAU. 
Gjennomgang av 
årshjul for 
arbeidet i FAU 

Om FAU 
Foreldrekontakter 18/19 
 
Årshjul 
 
Avtale møtedatoer for møte i FAU: 
Styremøter avtales senere.  
 
Torsdag 14.2: 18-19.30 
 
Torsdag 25.4: 18-19.30 
 

 
 

25/18 Valg av 
nestleder og 
sekretær.Valg av 
representant til 
Brukerrådet 

 
Berit Fossan (sekretær) og Torkil Røhr (nestleder) 
 
Leder møter i brukerråd sammen med nestleder. 
 
Styret i FAU består av leder, nestleder og sekretær. 
Disse møter i mellom møter i FAU. ( se årshjul) 

 

26/18 Tema: Mobilfri 
skole 

Rektor informerer om de ulike aktivitetstilbudene ved skolen 
(aktivitetsledere, turneringer…) 
 
Diskusjon i foreldregruppa:  
 

● Blir mobilen brukt til noe uheldig? 
● Digital mobbing? Ikke kommet fram at det foregår så 

mye av det ved skolen (i elevundersøkelsen). 
● Forslag: innføre mobilfrie friminutt? Eller ha det som 

et prøveprosjekt? Innføre det gradvis? 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/17sUV_LBKfRFK934C41RIFSngko2FhvW-NOsVK2Idbd0/edit
https://docs.google.com/document/d/1m09ooF6ZLmNbaSQud3NiWlT4yuigIqee4HziV7quJ1g/edit
https://docs.google.com/document/d/1SG0rtS-ei5awcSrbTt4NHHbPtUYC2blrN4Sso-bs3eE/edit


● Disse elevene er født med mobil, vi som foreldre 
klarer ikke å forstå hvor sentral mobilen er for dem. 
Skal mye til for å forby noe elevene er så imot det - 
viktig å være på lag med elevene. 

 
● Ikke forstyrrende i undervisninga/klasserommet. 

Hvorfor da innføre et forbud? 
● Bruke begrepet “mobilfri” i stedet for mobilforbud.  
● Mobilen som beskyttelse - gir mulighet for å trekke 

seg litt bort/unna, uten at det blir for markert. 
● Men også viktig å lære det sosiale samspillet.  
● Ulike måter mobilen kan påvirke negativt - om det 

ikke er direkte mobbing, kan det være mer 
subtile/”milde” former for utestengelse. 

 
Konklusjon: vi prøver det ut som et prøveprosjekt, men 
først etter jul.  
 

27/19 Evnt Nyttårsball 
 
En av foreldrene ønska at det bler orientert om situasjonen på 
skolen 
 
Rektor informerer: 
 

● Skifte av vinduer i høst. Arbeidet er snart ferdig. har 
ikke berørt elevene i stor grad. 

● 10.trinn har hatt mye informasjon om vgs, 
hospitering, rådgiving osv. - de orienterer seg ut av 
ungdomsskolen 

● Innsamling til SOS Barnebyer, bedre enn noensinne, 
de fleste elevene finner seg jobb 

● Alle  hver sine opplegg egne aktiviteter.Eks, 
Biologiløypa, newtonrommet, Falstad, Pryo, 
Kulturelle skolesekken på alle trinn. 

● Harmonisk ved skolen  
● Lærerne beskriver situasjonen som god i klassen, 

med mye god  læring  
● Mange bruker kantina - den er populær. 
● Et aktivt elevråd i år, tar initiativ til div. turneringer 
● Stabilt i lærerkollegiet, lavt sykefravær. 
● Også lite fravær blant elevene. 

 

 

    

 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1ncfNpOgBq1Ifrpc9Pfm8Hwuy-vvzEbUt4oLOMCD0l4k/edit

