DIALOGMØTET 12.02.14
NOTAT FRA BORD 1
m/bordvert Bjørg Holmen, PPT.

TEMA: ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ OG MOT MOBBING. HVA
GJØRES AV SKOLE OG FAU FOR Å HINDRE NETTMOBBING OG UTESTENGELSE?
1. Klassemøter med tema nettvett
2. Klasseregler
3. Foreldreregler (vi blir enige om bursdager, besøke hverandre, sosiale arrangement
for barn og voksne sammen)
4. Familiegrupper (som besøker hverandre)
5. Fadderaktiviteter på tvers
6. Tema: «Trygt og kjent»
7. Politi og IKT-ansvarlig hjelper skolene med nettvett.
8. Den kommunale planen for et godt læringsmiljø og mot mobbing brukes aktivt av
lærerne når det oppstår mobbesituasjonen.
9. Egen Olweuskoordinator som har ansvar for gjennomføring av elevundersøkelsen,
tolkingen og diskusjon rundt tiltakene ut fra behov som vises i undersøkelsen.
10. Olweustema som det jobbes med hver mnd (klassemøter med forebyggende
arbeid)
11. Forbud mot å ha på mobil i skoletiden. Hvis mobilen er med skal den ligge avslått
i sekken.
12. Jobbe med gode relasjoner elev-lærer
13. Ansvarliggjøring, rektor krever at lærere har kunnskap om mobbing og godt
læringsmiljø
14. Læringsmiljøsatsing med Midt-norsk- komp.senter
15. Skaffe handlingskompetanse, hvordan?
16. MOT (programmet for u-skolene)
17. «Det er mitt valg». Jobber med bevisstgjøring
18. De utrolige årene/DUÅ (program)
19. Voksne mobber andre voksne med måten de snakker til hverandre og på nett.
20. Voksne må ta styringen
21. Voksendialog, bygge holdninger
22. Foreldremøter med tema læringsmiljø. Nå mer fokus mot dette
23. Foreldrene er opptatt av nettmobbing
24. Foreldrene er opptatt av skjult mobbing
25. Foreldre er opptatt av å «behandle» mobberen, finne bakgrunn for at han
mobber
26. Voksne sjekker mobilmeldinger og nettbrett hos tenåringen
27. Fokus foreldreskap
28. Medlemmene i FAU er kontaktpersoner opp mot hver sin klasse ved skolen
(tettere på)»

29. Tydeliggjøring av «forebygging» og håndtering av en aktiv sak
30. Elevsamtaler hver uke
31. Inspeksjonsregler
32. 2 kontaktlærere pr klasse på over 20 elever
33. Elevundersøkelsen og nå Ståstedanalysen som grunnlag for handling
34. Jobber med honnør-ord som respekt (hva betyr det mm)
35. Ringsamtaler
36. En politiker spurte: Tas temaet mobbing direkte opp i klassen med elevene?
(svar: gjøres forskjellig). Jobbes det med forskningsbasert program som virker?

NOTAT FRA BORD 2
m/bordvert Hilde Henriksen Karlsen

TEMA: SKOLENS SAMARBEIDSORGAN, FAU OG SU. HVORDAN FUNGERER
FAUENE OG SAMARBEIDSUTVALGENE UTE PÅ DEN ENKELTE SKOLE?
HVA ER FAU/SU OPPTATT AV?
1. Nødvendige med skolering av FAU og SU repr. – kommunens regi.
2. SU – skolens øverste rådsorgan – hvilke saker er relevante for «oss» som er
foreldrerepresentanter å ta opp og bli involvert i?
3. Kunne kommunal FAU leder hatt noe frikjøp,- møtefrekvens med kommunen, tatt
ansvar for «skolering» av FAU representanter på øvrige skoler?
4. FAU ved flere skoler,- årshjul på oppgaver de skal ivareta,- dette er:
- skolering foreldrekontakter
- arrangere elevkvelder
- juleavslutning
- påskefrokost
- gå og sykle aksjon.
- ordnet skøyteis til elevene
- 17.mai
- delansvar på storforeldremøter/klassemøter
5. Flere rapporterer om at SU er et godt fora der man møter lærerrepr, rektor,
annen ansatt og elever. Ved en skole er det fast post at elevrepr. Har 15 minutter
til å fortelle om aktivitet i elevråd, eller annet som elevene er opptatt av.
6. Det sies fra flere skoler at valg burde vært gjort slik at både FAU og SU kommer
tidligere i gang enn realiteten er i dag. 1. oktober burde vært en frist? Eller burde
man organisere seg slik at dette er på plass ved skoleårets start?
7. I et SU er politiker leder,- er dette noe som burde vært «regel» i alle utvalg?
8. En politiker peker på at saker tatt opp i SU må ha en klar adresse til driftskomite
dersom det er av politisk karakter. Dersom det skal være formålstjenlig må
politiker kjenne sin rolle i utvalget.

NOTAT FRA BORD 3
m/bordvert Dina Von Heimburg

TEMA: FYSISK AKTIVITET I SKOLEN OG PÅ SKOLEVEIEN/GÅ OG SYKLE TIL
SKOLEN. HVORDAN BIDRAR SKOLE/FAU TIL ØKT FYSISK AKTIVITET BLANT
BARN OG UNGE?
Tema
Strukturelle
forhold
i/på/rundt
skolen

Tiltak/innspill

















Holdningsog trygghetsskapende
arbeid











God samhandling FAU-skolen
Lengre skolehverdag = mer tid til fysisk aktivitet.
Innføre 60 minutter fysisk aktivitet for alle barn hver dag.
1 time fysisk aktivitet hver morgen (prøvd ut på skole på mellomtrinn)
Implementering trivselslederprogram (krever tilstrekkelig lengde på pauser
for å fungere godt!)
Praktisk læring og fysisk aktivitet som integrert del av andre fag på skolen;
Uteskole ect. Gir økte mestringsmuligheter for barn som har utfordringer i
eks. språk og regning.
Regler som forbyr mobiltelefon i skoletida
Aktivitetsområder rundt skolen som innbyr til aktivitet. Krever kompetanse –
aktivitetskompetanse + landskapsarkitekt.
Dugnad for et bedre utemiljø ved skolene. Sosialt, samler foreldre og barn.
Skaper noe sammen.
Fysisk tilrettelegging for trygge og attraktive skoleveier som innbyr til aktiv
transport og begrenser muligheter for bilkjøring. Viktig at FAU er pådrivere
og gir innspill.
Hilderløype i skolegården
Gratis skolemåltid og skolefrokost
Bussen bør stoppe et stykke unna skolene, slik at alle elever (som kan) får gå
en del av skoleveien.
Sykkelpakke i stedet for busskort
Valgfag fysisk aktivitet
Bevisstgjøre foreldre som rollemodeller for egne og andres barn.
Bevisstgjøre foreldre på å ta felles ansvar for alle barn. Alle skal med!
Trygge foreldre på å la unger få lov til å gå/sykle til skolen, smat delta i aktiv
og utforskende motorisk leik. Mange foreldre er engstelig for å «slippe»
ungene sine.
Opplysningsarbeid rettet mot foreldre – betydningen av fysisk aktivitet,
kosthold osv. Tips og råd. Foreldre kan lære av hverandre.
Gå/sykle-til-skolen-aksjoner, m informasjonsarbeid rettet mot foreldre,
foreldre som tar aktivt ansvar som trafikkvakter og konkurranse mellom
klasser – premiering for beste klasse.
Arrangere «Gå-busser» der foreldre tar ansvar på omgang for å følge barn i et
gitt geografisk område/nabolag til skolen
Holdningsskapende arbeid blant lærere for å la fysisk aktivitet bli en naturlig

Samhandling
om fysisk
aktivitet
med
Foreldre/
frivillighet/
idrett










Politisk
handlingsrom







og integrert del av andre fag.
Aktiviteter, turer og dugnader i regi av FAU.
Partnerskap og samhandling mellom frivillighet/idretten og skolene – uforløst
potensiale. Gode erfaringer fra flere skoler.
Deltakelse i idrett/aktiviteter som tema på foreldresamtaler
Skolen kan stimulere til aktivitet på ettermiddag/kveld ved å låne ut
gymsal/aktivitetsareal/utstyr gratis.
Etablere «idretts-SFO» i samhandling med idrettslag
Mer fysisk aktivitet i skoletida, inkl. organisert idrett og andre aktiviteter i
skole/SFO bidrar til å frigjøre tid for familier på ettermiddagene.
Arrangere idrettsdager ect. I samarbeid med frivillige lag- og organisasjoner,
og næringsliv.
En mangfoldig og inkluderende frivillighet «merkes på ungene», eks.
Ytterøya.
Større politisk handlingsrom enn vi tror.
Krever modige politikere som tør å tenke langsiktig.
Ikke alle politiske vedtak koster penger. Eks: Vedta at alle barn (som kan) skal
gå/sykle til skolen, og at busser skal stoppe 1 km unna skolen.
Det må settes av midler til å oppgradere skolenes utearealer.
Grunnlaget for god helse, sunne levevaner og gode liv legges tidlig. Hva betyr
det for ressurstildeling/prioritering?

NOTAT FRA BORD 4
m/bordvert Tone Volden Rostad

TEMA: PRAKTISK-ESTETISKE FAG OG KREATIVITET. HVILKE KÅR HAR DE
PRAKTISK-ESTETISKE FAGENE I SKOLEN? HVA GJØRES FOR Å UTVIKLE BARNS
KREATIVITET?
1. Hvilke kår har de praktisk-estetiske fag i skolen?
2. Hva gjøres for å utvikle barns kreativitet?
3. Alle barn må gjennom det samme, men enkelte barn liker å gjøre spesielle ting og
vil utvikle seg innen ett område (eks keramikk – musikk – håndarbeid), men de får
ikke det.
4. Alle lærere burde hatt gitarkurs!
5. Mange digitale muligheter for lærerne i dag som kan utnyttes i de fagene
6. Digitale kunst/håndverksopplegg tar plassen fra de praktiske øvelsene med å lære
seg å snekkere, skape noe med nål og tråd, mestre noe praktisk
7. Lag verksteddager der foreldre/besteforeldre/håndverkere inviteres til å vise og
undervise. Vektlegg praktisk mestring heller enn teoretisk.
8. Pengemangel preger fagene
9. Vanskelig å ha elever ut i praktisk arbeid i arbeidslivet pga lovverket
10. Viktig med gode faglærere (3 grupper fremhevet det)
11. Viktig å samarbeide med frivillige
12. På Skogn er det gode rammer, gode betingelser, bra utstyr og god kompetanse
13. Valgfag er en mulighet til å dyrke disse fagene. Eks prosjekt Olabil – «mekking» snekkering osv
14. Den Kulturelle Skolesekken er et godt bidrag i skolehverdagen
15. Spør ungene hvor mye de får brukt armer og bein i skolehverdagen…
16. Viktig å få på plass faglige NETTVERK i kunst- og håndverksfag
17. KL06 har ikke fokus på at barn skal mestre teknikker! (Det hadde tidl. Læreplan)
18. Er det lurt at alle skal sitte heime og strikke luer de ikke liker heime? Hva er
målet? (mor til to gutter med strikkelekse)
19. KOM-prosjektet på Frol OS var topp! Her var det en plass for alle! Barna fikk
blomstre og utvikle seg innen områder de likte. Plass for alle!
20. Ta ansvar, både foreldre og lærere.

