
Referat: 

FAU-møte 14.10.21. 

Tilstede: Hege, Geir, Ingrid, Rita, Bjørn Vidar, Sturla og Elin. 

 

Sak 1. Forventninger FAU-representantene har til FAU: 

Bindeledd mellom klasse og FAU. Holde seg oppdatert. Mulighet til å påvirke 

hvilke saker som skal være på dagsorden. FAU ønsker å jobbe for fellesskapet. 

Være positiv.  

 

Sak 2. Møteplan: 

Det ordnes en møteplan for 3 måneder frem i tid. Møtene holdes ca hver 6 uke, 

hvor det rulleres på dager, eventuelt fast torsdag. 

 

Sak 3. Arbeidsgrupper: 

Arbeidsgrupper vil være nødvendig å iverksette i FAU gruppen ved behov.  

Dette for å jobbe mer effektivt på saker som skal jobbes med, og for at alle i 

FAU gruppen skal være inkludert. Alle i gruppen har mulighet å jobbe med 

saker de brenner for.  

 

Sak 4. Ungdomskriminalitet:  

Natteravn er ett tiltak vi skal jobbe videre med. Vi undersøker med 

frivillighetssentralen og sanitetsforeningen for utstyr og organisert hjelp. 

Tanken bak er at foreldre til elever ved breilia skole kan stille opp som 

natteravn. Natteravn som går rundt i gaten og viser seg for dagens ungdom, 

kan kanskje bidra til mindre kriminalitet blant ungdom på kveld/natt.  

 

Vi i FAU ønsker at politiet kan informere alle elever på breilia om konsekvenser 

for handlinger. Det å komme med konkrete eksempler på kriminalitet, og 

hvilken konsekvens det kan bli i fremtiden. Vi skal sende epost til politiet om 

dette forslaget.  



Breilia skole har siste året hatt mye hærverk i skoletid og kveld/natt, noe som 

har ført til kostnader for ca. 200 000kr i reparasjoner.  Skolen har gitt noen 

ganger kollektiv straff, noe vi i FAU ønsker å unngå.  

Forslag til forbedring:  

Positiv belønning, alt fra pizza og cola en fredag, eller noe elevene ønsker seg. 

Elevrådet kan være med på forslag til positiv belønning.  

Kollektiv belønning kan skape motivasjon og gode gjerninger. 

 

Sak 5. Tidligere saker: 

En skriftlig klage på lokale læreplan i kroppsøving, og hvordan gymlærer 

vurderte elever i kroppsøving.  

Foreldre hevder de ikke har fått tilbakemelding på denne klagen fa tidligere 

skoleår. FAU leder skal i dialogmøte med rektor og gymlærer 22 oktober 2021.  

 

 

Referent: Rita Rønning og Hege Pedersen.  

 

 

 

  

  


