
Referat FAU 15. februar 
 
Tilstede: Maiken Garder. Sara Myrvoll, Siv, Rolf ove, Birgit, Elin,  
Meldt forfall: Ane Kokkvoll (vara Elin Linnes stiller), Mona Dalsbø 
 
Innmeldte saker:  
 
Sak om rasisme på Breilia skole.  
Elevrådet har gjennomført en undersøkelse om rasisme på skolen. Undersøkelsen er 
presentert SU/SMU og skolen skal ta saken videre.  
 
Vedtak: tatt til orientering. 
 
Status 8. trinn 
FAU har mottatt flere henvendelser fra ulike foreldre ang situasjonen på 8. trinn der det 
meldes om fortsatt mye uroligheter. Foreldre opplever at de ikke får svar fra skolen på 
direkte henvendelser, at elever sendes hjem uten å forstå hvorfor, anmerkninger brukes 
uten et åpenbart system og utviklingssamtaler og foreldremøter holdes send og blir ikke 
referatført. Den generelle tilbakemeldingen er at foreldre opplever mangelfull dialog og 
informasjon fra skolen. FAU har i denne forbindelse bedt om en redegjørelse fra trinnleder 
til dette FAU-Møtet. Vedlegg.  
 
Vedtak: Løfte saken til SU/SMU og be skolen om en redegjørelse på konkrete tiltak, spesielt 
med hensyn til  
Paragraf 9A – elevenes skolemiljø 
Paragraf 8 – Organisering av undervisning 
 
Karriereveiledning 
På 10. trinn skal elevene ha karriereveiledning. En invitasjon til elevene sendt ut etter jul 
tilbyr elevene utelukkende informasjon fra energibransjen. FAU har innhentet informasjon 
fra veileder der det framgår at det er vanskelig å få andre bransjer til å være presentert.  
 
Vedtak: FAU oppfordrer skolen til å gi elevene en breddekunnskap i karriereveiledning, (også 
i bransjer innen helse, forskning, kultur, natur, akademia osv.) 
 
Felles skolestruktur i Hammefest kommune:  
SU/SMU hadde saken oppe og vedtaket ble at FAU skal sende en forespørsel til kommunen 
om dette.  
 
Vedtak: Forespørsel sendes. 
 
Nytt ordensreglement:  
Orientering om arbeidet. Sara Myrvoll orienterer og arbeidet og tilbakemelding fra foreldre. 
Generelt er det spørsmål om hvordan skolen arbeider for et godt arbeidsmiljø og man 
ønsker man tydeliggjøring av anmerkninger og en mer positiv ordlyd.  
 
 



Orientering fra rektor på tidligere saker fra 18:30 - 1900 
FAU har meldt flere saker til SU/SMU som ikke er behandlet, men som rektor har tilbudt seg 
å orientere om hos FAU:  
 

 Overgang barneskole/ungdomsskole – ivaretas kunnskapen fra barneskolen om 
elevenes behov?  
- Rektor orienterer om overgang fra barne til ungdomsskole og arbeidet som gjøres 

her for å ivareta elevene.   

 Fylkesmannens rapport – er alle sakene lukket?  
- Rektor orienterer om at egenerklæringen fra Hammerfest kommune ikke ennå er 

godkjent at statsforvalteren. Skolen har frist til ut februar på å lukke de siste 
sakene. FAU vil motta kopi av dokumenter fra Statsforvalteren.  

 Bruk av kollektiv avstraffing på Breilia (fjerning av goder som frukt og bordtennis)  
- Rektor orienterer om at han ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av at det er 

kollektiv avstraffing på skolen, verken fjerning av frukt eller bordtennisbord. Han 
gjetter på at det kan ha vært i forbindelse med rød sone. Skolen skal ikke drive 
med kollektiv avstraffing 

 Ressurser på skolen – har skolen nok og riktige ressurser, og hvis ikke, hvordan 
håndteres dette?  
- Rektor opplever ikke at skolen mangler ressurser, men de ser på hvordan de 

bruker ressursene internt. Det er ikke en optimal fordeling. Ønsker at FAU kan 
støtte skolen i at det ikke kommer kutt i skolens ressurser.  

 SU/SMU – fungerer dette organet optimalt? Hvordan tas sakene videre? FAU 
opplever at våre saker ikke tas videre, men stopper opp og sendes tilbake.  
- Saken ble ikke besvart pga tid.  

 
 
 
 
Neste FAU-møte er 7. april 
 


