
FAU 1. desember 

 
Tilstede er:  
Åge Iver Tessem (8A), Kjersti Nilsen (8B), Gyri Elisabeth Hamnes Krogh (8C), Ane Kokkvoll 
(8D), Birgit Svanholm (9C), Maiken Garder (10A), Rolf Ole Franzen (10C), Sara Myrvoll (10D) 
 
Sak 1 
Bruk av kollektiv avstraffing på Breilia skole 
På 8 trinn har det vært rapportert om uro som har gitt seg uttrykk i at det kastes frukt av 
enkelte elever. For å få bukt med problemet har hele trinnet blitt fratatt frukt i en periode på 
to uker. FAU har fått saken meldt inn fra flere foreldre som reagerer på bruken av kollektiv 
avstraffing. Det stilles også spørsmål ved tilgjengelige ressurser og voksenpersoner på 
trinnet. Hvis det gjentatte ganger kastes frukt og skolen «ser ut som en fruktsalat» – hvor er 
de voksne når dette skjer? Hvilke ressurser er på trinnet? Hva gjør skolen for å avverge og 
forebygge?  
FAU tar saken opp til diskusjon og saken er og meldt til SU/SMU 
 
 
FAU stiller spørsmål ved bruk av kollektiv avstraffing, men er delt i synet på om dette er 
fornuftig eller ikke. Vi imøteser gjerne en dialog med skolen på dette og ønsker som et 
minimum at foreldre orienteres om problemer umiddelbart og ikke i etterkant av hendelser. 
Foreldre opplever ikke at de er orientert om utfordringene på trinnet og hva som gjøres fra 
skolens side.  
 
FAU ønsker også å få en forståelse av hva utfordringen er på 8 trinn og hva skolen konkret 
iverksetter av tiltak på et trinn der vi gjentatte ganger fåt høre at det er urolig. FAU har 
forslag til tiltak og ønsker å bistå, men mener det først og fremst er skolens ansvar å 
iverksette tiltak slik at elevene har et trygt og godt læringsmiljø 
 
FAU leder tar opp saken med skolens ledelse 
 
 
Sak 2 
Orientering om møte mellom Breilia, Baksalen, politi og utekontakt.  
FAU leder informerer 
Elever fra Breilia er der og det er funnet sigaretter og snus og energidrikk etter at de har 
vært der. 
De yngre elevene på Baksalen føler utrygghet, og mange vil derfor ikke være i skolegården 
på ettermiddagene 
 
FAU Oppfordrer foreldre til å ta turen innom Baksalen på ettermiddagene 
Politiet er interessert i informasjon for å kunne forebygge dette enklere, og de vil gjerne ha 
navn 
 



 
 
 
Sak 3 
 
Felles undervisningsstruktur på alle ungdomsskoler 
FAU ønsker at SU/SMU tar opp saken om lik undervisning på alle ungdomsskolene i 
kommunen. Dette er et spørsmål som rettes til skoleeier. For eksempel kan en elev som 
tar spansk på Fjordtun, og som flytter til Breilia, ikke fortsette med dette faget. Samme 
gjelder for fransk fra Breilia til Fjordtun. FAU mener at elever i Hammerfest kommune skal 
kunne bytte skole innad i kommunen uten at det går ut over fagene.  
 
 
 
 
 
SAK 4 
Innspill til skoleruta,  epost fra rektor 
FAU ønsker at skolen starter 2 dager tidligere i august hvis det blir to læringsdager for 
lærerne i november, ikke senere skoleslutt på sommer eller jul 
 
SAK 5 
 
Orientering fra skolen om henvendelse rundt fylkesmannens rapport 
FAU har fått svar fra Hammerfest kommune på henvendelse rundt fylkesmannens rapport  
På spørsmål ang overgang mellom skole og ungdomsskole henviser kommunen til skolen 
 
FAU sier tusen takk for redegjørelsen, og vil ha en detaljert oversikt over hva som er gjort. 
FAU leder tar saken videre 
 
Sak 6 
 
Tilbakemelding på foreldreundersøkelse  
Denne undersøkelsen ble gjennomført uten at flere klasser hadde hatt sine 
utviklingssamtaler. FAU stiller spørsmål ved om utviklingssamtalene har kommet for sent 
igang og hvordan en undersøkelse kan igangsettes der brorparten av spørsmålene 
omhandler en hendelse vi ikke har gjennomgått. FAU mener skolen får store feilmarginer 
i denne foreldreundersøkelsen av denne grunn.  
 
Videre ønsker FAU svar på om spørsmålene i foreldreundersøkelsen er de samme som 
ble godkjent av FAU i 2018 og som FAU i 2019 sa ok til. Vi gjenkjenner ikke 
undersøkelsen slik vi husker den fra den gang?  
 
 
 
 



 
SAK 7 
Utviklingsamtale 
Frist for utviklingssamtaler 
Flere elever på 8 trinn har fortsatt ikke hatt utviklinssamtaler. FAU har fått vite at læreres 
frist er oktober for dette og FAU stiller spørsmål med 
 hvorfor denne fristen ikke er overholdt. 
 
 
SAK 8 
 
SU/SMU 
 
SU/SMU har ikke møte i dag 
FAU ønsker å gå videre med problemene rundt manglende SU/SMU,  
FAU opplever det som høyst problematisk at saker vi ønsker innmeldt til SU/SMU ikke 
blir tatt opp pga et ikke fungerende organ. Vi er nå inne i 3. skoleår uten at saker kan 
behandles videre.  
 
 
 

Møteplan videre er:  

14.januar, 15.februar, 7.april, 20.mai  

Møtetidspunkt for FAU er 18.00-19.00 Møtetidspunkt for SU/SMU er 19.00-20.00 samme 
dag 

 
 
  


