Referat fra FAU møte torsdag 28.1.2021 18.30- 20.00
Tilstede

Catherine Bjerke, Gina K. Larsen. Tone Merete Nilsen. Nina
Rommen Solbakken. Siw Tuissant, Turid Moseby, Vibeke
Solberg, Anne-Kari Nilsen, Kenneth Guldbrandsen
Sverre Johansen (rektor NUS )
referent: Louise Mørup

1.Godkjennelse av
referat,
møteårshjul og
agenda

Alle deler godkjent. Kort evaluering av FAU´s rolle under
korona-pandemien. Konklusjon: Som det er nå er
foreldregruppens primære rolle å bidra til å støtte skolen i å
«holde hjulene i gang». Tiltak i tilknytning til pandemi
medfører mye merarbeid for skolen.

2. Smittevern ved
NUS - oppdatert
info fra Sverre

Skolen er på gult nivå på nåværende tidspunkt. Skolen følger
smittevernveilederen og snakker med elevene om det. Det er
åpne fellesarealer med soner for trinn og elevene kan møtes
på tvers av klasser i friminutt på trinn.
Det oppleves som vanskelig å balansere behovet for sosialt
samvær og smittevern hos ungdom.
Alle tiltak har konsekvenser - både for læring og for sosial
interaksjon og skolen merker et økt trykk inn mot psykisk
helse og skolefravær.
Elevene skal på skolen hver dag for å fastholde rutiner. Det
vil bli mer stram timeplan på hjemmeskole i neste runde. Det
er bekymring for utilsiktet langsiktig skolefravær.
Skolen har gode ressurser til å følge opp og har ansatt en
ekstra miljøarbeider i år.
Som et sosialt tiltak har skolen delt elever opp i jente/guttegrupper for systematisk oppfølgning av sosiallærer og
miljøarbeidere. Det er enkelte elever som kommer til å få
tilbud om dette.
Skolen undersøker mulighet for skidag i Varingskollen som
vurderes til å ha en kostnad på 30.000-40.000 kr. Skolen og
elever undersøker ulike muligheter for å finansiere dette i
henhold til gratis skole prinsippet, og er åpne for gode ideer
og innspill.

4. Digitalt opplegg Forslag om format hvor FAU-leder, sosiallærer og rektor
for foreldre og barn lager en intro for alle og deretter foreldremøte klassevis og
- Ikke vær naiv!
diskusjonsgrupper i klassen med oppgaver som man kan

diskutere i grupper (breakout rooms) og plenum digitalt.
.
Det endelige formatet på digitalt opplegg og dato fastsettes i
møte med Sverre (rektor) Lene Baglo (sosiallærer) og Louise
og Alexander (foresatte) tema: «Hvordan er det å være
forelder for ungdom (rus, sosiale medier, rasisme, redusere
naivitet)? «Hva skal vi gjøre for å få en god sosialisering av
barna våre?»
6. Saker meldt inn Bekymring over hvordan sosiale medier blir brukt til å
fremstille enkelthendelser eller personer negativt.
til FAU:
bekymringsmelding
Forslag om bruk av topptekst fra FAU:
v/ Turid
RETNINGSLINJER FOR BRUK AV FACEBOOK GRUPPER
*Gruppene bør benyttes som et nyttig verktøy for
informasjonsutveksling, og er ikke hensiktsmessig som et
diskusjonsforum. Det er viktig at de som ikke har Facebook
også sikres informasjonen.
*Unngå meningsutveksling som kan fremstå støtende, og vurder
om ytringen er noe en ville ha sagt ansikt til ansikt.
*Enkelthendelser eller -personer skal ikke drøftes. Utfordrende
saker kan løftes til skole og/eller FAU og klassekontakt.
Dette er en påminnelse fra FAU om å utvise varsomhet ved
bruk av Facebook-grupper for foresatte.

