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Til stede: Yvonne Jakobsen (repr. Fra FAU), Anette Røst Pedersen (repr. Fra FAU), Fredrik 

Nordnes (leder), Kenneth Hansen (elevrådet), Mona Løvheim (pedagogisk personale), 

Torfinn Brønseth (verneombud), Lisa Tollefsen (Balsfjord kommune), Roy-Arne Myhre 

(sekretær) 

Meldt forfall: Marianne Heimro (andre ansatte), Hedda Brox (elevrådet) og Marie Nordli 

(elevrådet) 

1.Elevundersøkelse:  

Gjennomgang av elevundersøkelsen viser at 66,7% alltid har noen å være sammen med, 22,2 

% ofte har noen å være sammen med. 11,1% sier «noen ganger» eller «sjelden». Ingen sier 

at de aldri har noen å være sammen med. Undersøkelsen oversendes FAU og SU for 

nærmere studie. Reaksjon fra FAU og kommunal representant ut fra den korte 

presentasjonen. Håper på oppklarende og ærlige svar på Spekterundersøkelsen. 

Skolehelsetjenesten viser - 40% ikke særlig fornøyd. Reaksjoner på tallene ift mobbing og 

vold.  

Hva ser vi? Sammenligne tall fra 2018/2019, ta ut data og gi til FAU. 

2.Elevrådet: 

Saker fra elevrådet 

1. Tilbud om Elevting på Gardemoen. Våre elever deltar ikke pga vinterferie og  ansvar 

ved å reise så langt alene. 

2. Aksjon stygt språkbruk, tiltak, elevrådet ønsker å involvere seg og diskutere i klassene 

3. Positiv, «lær å mobbe» forestilling på skolen. Som forebyggende tiltak for 6.-

10.klasse. 

4. Fordeling av godene i verden- aksjon. Elevrådet ønsker fokus på skeivfordeling i 

verden. 

5. Busskyss til arrangement. Ungdomsrådet sponser 7000-7500 pr arrangement. Det 

diskuteres om de må ta billetter for resterende deltakere. 

6. Ungdomsrådet. For mange juleball på en gang. Det drøftes å spre dette og la det gå 

på omgang mellom skolene. 

7. Aktivitetsdag arrangert av ungdomsrådet er sterkt ønsket. 

8.  Uttalelsene angående skolestrukturen i Balsfjord er gjort av ungdomsrådet i 

Balsfjord. 

3.Foreldreundersøkelse: 

57% deltakelse. Mulighet for å ta denne på et arrangement? FAU- ut til foresatte. Mulighet 

for et tydelig oppdrag til skolen. 

4. Innskoling av 22. mai (inneklemt skoledag) 



Innskoling må tas på forhånd. Ikke på konfirmasjonsundervisningsdager, forslag om å ta det 

på en onsdag. Skolen legger til rette for læringsøkter på ettermiddag og for god informasjon 

til foresatte i forkant. Gi beskjed om hva og hvordan så tidlig som mulig. 

5. FAU saker 

Kan innkalling til FAU og SU komme 14 dager før? Neste møter er 150420 og 110620 kl 1830 

(FAU) og kl 20 (SU/SMU).  

FAU ønsker politiet på banen både ift foresatte og elever. Det må være fokus på rus både på 

skolen og hjemme. Rektor tar kontakt for å undersøke muligheter. 

Neste møte blir 15.april kl. 20.00 på Sand skole 

 

Ref. Roy-Arne Myhre 


