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NR.: 
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TIDSFRIST 

36-19/20 Godkjennelse av referat fra forrige møte. 
Kommentarer: 
 
-Referat fra forrige møte ble ikke gjennomgått. 
MERK at det er flere åpne punkter fra tidligere 
møtereferat! 

 

 

FAU-leder 

Rektor 

Innen 14. dager 

etter FAU-møter 

Må følges opp i 

neste FAU, og hente 

opp igjen uløste 

saker som har 

stoppet litt opp i 

anderledesvåren 

med covid-19. 

37-19/20 Orientering fra rektor: 
Høster 2020 – to hovedutfordringer: 

1. Fagfornyelsen – mye å sette seg inn i! 

spesielt interessante hovedlinjer i 

fagfornyelsen er verdigrunnlaget: 

-Demokrati og medborgerskap  

 

 

 

 

 

 



-Bærekraftig utvikling 

- Folkehelse og livsmestring 

2. Corona-situasjonen – utfordrende, 

skolen er ikke helsepersonell. 

Vedr. coronasituasjon: skolen følger 

retningslinjer fra kommuneoverlegen, og 

nasjonale smittevernregler. Oppfølging: 

Rektor sender ut via transponder påminnelse 

om når elever skal holde seg hjemme. 

--------------- 

 

Tiltaksplan for miljøet på skolen: 

Rektor har ansvar for skolemiljøet. Som grunnlag 

for å vurdere, og sette tiltak for skolemiljøet 

innhenter rektor data via elevundersøkelser, 

skoletrivselsundersøkelse, 

klassetrivselsundersøkelse, 

foreldreundersøkelser, samarbeidsmøter på 

trinnene og med de enkelte lærere og sosiallærer. 

I tillegg er det viktig med foreldresamarbeid og 

FAU. 

Skolen utøver relasjonsbasert klasseundervisning.  

Oppdatert tiltaksplanen for skolemiljø skal 

fremlegges for, og vedtas av, FAU før den sendes 

til alle foreldre via transponder.  

Ved krenking og mobbing, eller mistanke om 

dette, har skolen aktivitetsplikt. Det innebærer 

krav til en aktivitetsplan for eleven, hvor det 

avholdes møter mellom foreldrene og skolen og 

hvor mål og tiltak rundt eleven settes. Til grunn 

legges elevenes subjektive opplevelse, 

observasjoner, foreldrenes tilbakemeldinger etc. 

Tiltaksplanen settes i samarbeid mellom foreldre, 

lærer, sosiallærer, rektor, evt SFO-leder med 

flere, og evalueres jevnlig. 

 

PALS-arbeidet 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor 



Skolen benytter PALS-metodikk. PALS-

arbeidet på skolen er organisert, og 

strukturert gjennom en årsplan/årshjul som 

fungerer som en arbeidsplan for elevene og 

lærerne. Skolens sosiallærer har utarbeidet 

utfyllende PALS-planer for hele skolen og 

hvert trinn, og Frode som er fagansvarlig for 

PALS, har sett gjennom skolens PALS-

planer/arbeid. Han har uttalt at han var veldig 

imponert over skolens PALS-arbeid. 

 

Dysleksisertifisert skole 2021-2022. 

Alle skolene i Ås skal bli dysleksisertifisert i 2021-

22. Rektor uttaler at Sjøskogen skole er godt på 

vei mot målene/kravene som stilles i sertifisering. 

Skolen forteller om tilfredse dysleksiforeldre, men 

vedkjenner også å ha enkelte foreldre til 

dysleksibarn som nok ikke er like fornøyde. Dette 

tar skolen på alvor, og ønsker å levere. 

38-19/20 Spørsmål fra FAU Hvordan jobbes det med barn 

ved skolen, og barn med adferdsutfordringer eller 

spesielle behov? 

PALS arbeidet på skolen er utfylt med pedagogikk 

fra andre metoder. Skolen skal jobbe mer med 

fokus på å forstå hva som ligger bak adferden til 

et barn, og om følelser og følelsesregulering. 

Rektor og sosiallærer har ukentlige ressursteam-

møter. Lærerne kan melde bekymring knyttet til 

et barn, og kan benytte seg av drøftinger med 

faginstitusjoner, slik som barnevernet og ppt. 

Det er ikke helsesykepleier ved skolen per tid.  

  

39-19/20 Spørsmål fra politisk su-representant; 

• Blir mobbing og krenkelser loggført?  

- Skolen; ja alle saker blir dokumentet med 

aktivitetsplaner, og kontakt med foreldre 

blir opprettet. 

Spørsmål fra FAU om det er mange 

aktivitetsplaner ved skolen; 

  



- Rektor presiserer; antall aktivitetsplaner 

er ikke nødvendigvis en indikasjon på 

dårlig skolemiljø, men det handler om at 

skolen tar tak i sakene.  

Elevskader føres det ikke statistikk over, det her 

ikke kommunen system for. 

Skolen jobber med autoritativ voksenledelse. En 

tilnærming til barn og lederskap som handler om 

å være varm og inkluderende, og samtidig tydelig 

og bestemt. 

40/19-20 Økonomi; Skolen, alle andre skoler i Ås 

kommune, og hele kommunen har stram 

økonomi. Kommunen kutter. Skolen 

opprettholder foreløpig sitt nivå, men det er ikke 

aktuelt med opprustning for eksempel med flere 

lærere. 

FAU ber om å holdes løpende orientert om 

situasjon. 

Temaet økonomi følges opp med diskusjoner 

knyttet til skolenes fasiliteter og vedlikehold. 

Herunder snurrebassen i skolegården som har 

vært ødelagt i flere år. Skal ikke skolen få dette 

reparert ved innmeldelse til Plania og bistand fra 

driftsavdelingen? 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

Rektor 

 

 FAU tar opp spørsmål knyttet til melkeordningen 

ved skolen. Den er midlertidig stoppet. Rektor 

forteller at rektorene i kommunen har besluttet 

at melkeordninger for alle skoler i kommunen 

inntil videre stoppes som følger av covid-19. 

  

 FAU ytrer bekymring knyttet til festaktiviteter 
som fra tid til annen foregår av ungdom i 
skolegården. En ekstra bekymring knyttet til 
mistanke om noen tilfeller av sirkulasjon av 
narkotika i bakgården på skolen tas opp. Skolens 
ansatte er normalt sett ikke på skolen på 
ettermiddag, kveld og helg, da dette antatt 
foregår. 
 
FAU oppfordrer rektor til å agere proaktivt, og gå i 
dialog med rette instanser (kommune, politi etc). 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

  



NESTE FAU-

MØTE: 

Referent neste møte TID: STED: 

 20/10.2020 Uavklart   18.00-20.00 Pusterommet, Sjøskogen 

Skole 

 Saker til neste FAU; 

- Ordensreglementet 

- Sikkerhet i 

skolegården.  

- Oppfølging av alle 

tidligere 

møtereferat inkl. 

maler og oppsett 

etc. 

- Skolen orienterer 

om søknader sendt 

til Røreviken 

 Rektor 

FAU-leder 

 

         DATO:   19.10.20                     REFERENT:  Anne Kathrine Brødholt, avtroppende FAU-representant 7.trinn 

 

 

UTSKRIFT SENDT:   

 

Kopi: 


