Lødingen kommune
Lødingen ungdomsskole
Kontoradresse:
Bergveien 5 – inng. Nede fra Kirkeveien
8410 Lødingen

Postadresse:
Postboks 83
8411 Lødingen

Referat fra møte i Samarbeidsutvalget(SU) og Foreldrerådets
arbeidsutvalg(FAU) torsdag 28. september 2017.
Til stede(markert med grønn):
SAMARBEIDSUTVALGET 2017-2018:
(To fra und.personalet, en fra andre tilsatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for
kommunen/den ene er rektor)
Lødingen kommune:
Lødingen kommune

Rektor Kurt L. Olsen
Iselin Five, 8410 Lødingen
Vara: Ann Kristin Hansen, 8410 Lødingen
Foreldrerepr1: Amela Kavara(nestleder)
Vara1: Elin Standal
Foreldrerepr2: Inger Lise Dahl
Vara2: Knut Blengsli
Undervisningspersonalet:
Vibeke Nyheim
Vara: Faste Andersen
Undervisningspersonalet:
Ruth Lunde Langedal(leder)
Vara: Hege Husteli
Andre tilsatte: Natalia Kharmalova
Vara:
(Kontorsekretær,renholderne, vaktmester)
Elev: Isabell Pettersen 10B
Vara: Mia Sjøholt 9B
Elev: Thomas Hansen 9B
Vara: Anders Pedersen 8B

FAU
Klasse Medlemmer
Elin Standal
8.
Amela Kavara(leder)
Inger Lise Dahl(nestleder)
9.
Egil Sjøholt
Knut Blengsli
10.
Kirsti Slettbakk

Varamedlemmer
Kari Knutsen
Odd Pedersen
Anniken How
Hugo Jacobsen
Gunn Randi Johansen
Kjersti Rinø

SAKER:
1. Konstituering av FAU(Foreldrerådets arbeidsutvalg) (FAU-sak)
a. Valg av leder
VEDTAK: Amela Kavara ble enstemmig valgt til leder
b. Valg av nestleder
VEDTAK: Inger Lise Dahl ble enstemmig valgt til nestleder
c. Valg av 2 representanter med vara til SU(Samarbeidsutvalget)
VEDTAK: Elin Standal ble valgt til vara 1, Knut Blengsli til vara 2.
Enstemmig
2. Konstituering av SU (SU-sak)
Telefon/
e-post:

Forkontor:
Rektor:
Rådgiver:
Lærerrom:

76 98 67 70
76 98 67 71
76 98 67 72
76 98 67 73

lodingen.ungdomsskole@lodingen.kommune.no
rektor.lodingen-ungdomsskole@lodingen.kommune.no
ragnhild.vilhelmsen@lodingen.kommune.no
Internett: http://lusk.no

Telefaks:
76 98 67 67

a. Valg av leder
VEDTAK: Ruth Lunde Langedal ble valgt, enstemmig.
b. Valg av nestleder
VEDTAK: Amela Kavara ble valgt, enstemmig.
3. Orientering om flytteprosessen
Rektor/skolen orienterte
VEDTAK: FAU vedtok å gi kr. 2000 til innkjøp av spill/aktivitetsutstyr til
«Kosekroken».
4. Orientering om endringer i regelverket for arbeid med klassemiljø og mot
mobbing.
Rektor orienterte. Viktig å se på skolens hjemmeside av og til. Mye informsajon
ligger der. Blant annet et valg som heter «Melde om mobbing». Der finnes
forklaringer og linker til mer støtte og hjelp. http://lusk.no
VEDTAK: Ikke noe vedtak
5. Orientering/oppfølging av ungdataundersøkelsen.
Skolen gjennomførte i februar en større undersøkelse sammen med de fleste andre
ungdomsskoler i Norge. Undersøkelsen presenteres og FAU/SU kan uttale seg om
behov for – og metodikk i oppfølgingen av denne.
Rektor orienterte. Undersøkelsen viste uakseptable høye tall for elever som mener
at de er plaget, utfryst eller truet. Skolen har etter at tallene ble kjent satt i verk
tiltak/prosesser. Planene ble gjennomgått i detalj.
Hovedpunktene i arbeidet/planene:







Videre oppfølging er drøftet i alle teamene.
Drøftingen i teamene er fulgt opp i onsdagsmøte 27.09. Her ble vi enige om en del av
videre prosess.
1. Lokal undersøkelse med 2 spørsmål ble gjennomført i forrige uke. Denne
bekrefter i stor grad ungdata.
2. Grovplan for videre arbeid er etablert
3. Orienteringsskriv til foreldre/foresatte med oppfordring om tilbakemelding
4. Er kjørt en runde i alle klassene (klassetrivsel.no) med relevante spørsmål.
Denne oppsummeres nå på teamene for videre oppfølging.
Vi har utarbeidet en intervjumal til bruk i intervju av alle elevene.
Det orienteres om saken i møte i FAU/SU i kveld 28.09.
Planen tilpasses i neste uke etter de funn og innspill som vi får fra FAU/SU, foresatte
og de undersøkelsene vi foretar oss.
VEDTAK: FAU/SU er fornøyd med de tiltakene som skolen iverksetter. I videre
prosess er det viktig å involvere foreldre/foresatte.
6. Informasjon om- og ev. innspill fra FAU/SU om planlagt personalreise 27.
april – 1. mai.
Reisen innebærer alternative opplegg for elevene fredag 27. april og mandag 30.
april. Alle utgifter dekkes av personalet selv.
VEDTAK: FAU/SU ser verdien av en slik reise for å styrke arbeidsmiljøet og har
ingen innvendinger mot planen for en reise for personalet som innebærer
alternative opplegg for elevene.

7. Møteplan for skoleåret 2017-2018
VEDTAK: Ordinære møter avvikles mandag 06.11.2017, tirsdag 12.12.2017,
tirsdag 27.03.2018, tirsdag 22.05.2017
8. Eventuelt
Elevene hadde flere innspill som handlet om mobiltelefonbruk, bruk av PCer,
musikk, høyttalere mm. Elevene ble anbefalt å ta spørsmålene opp i klassene og
ev. i elevrådet.
Elevene kom også med en understreking av at biler ikke måtte parkere på deres
uteområde(ved basketballkurven).

Vennlig hilsen
Kurt L. Olsen
Referent/rektor

