MØTEREFERAT FRA FORELDREUTVALG OG SKOLENES FAU
Det ble onsdag 13.01.16 avholdt møte for kommunalt foreldreutvalg
og FAU ved skolene på Levanger ungdomsskole.
Skolenes FAU var invitert til første del av møtet for å være med på
sak om Trygge lokalsamfunn. Denne delen ble innledet av Dina Von
Heimburg som presenterte deler av ungdata undersøkelse tatt i
Levanger kommune i 2015.
SLT koordinator Anette Tiller og Lensmann Anne Ulvin fulgte opp
med presentasjon på Trygge lokalsamfunn,- se vedlegg!
Konklusjon: Møtet konkluderte med at det kommunale
foreldreutvalget oppfordrer alle trinn på skolene i Levanger
kommune til å danne foreldrenettverk.
Dette med tanke på å skape trygge lokalsamfunn. Det er naturlig med
ulike tema utfra trinn elevene er på. Hovedfokus til de som framla er
at det i forkant av tenårings og ungdomstid er viktig å ha fokus på
utfordringer knyttet til rus og konsekvenser av dette. Dina Von
Heimburg, Anette Tiller og Anne Ulvin kan bistå skolene med
etablering av foreldrenettverk, komme med forslag og innspill til
tema.
Etter denne saken ble det kommunale foreldreutvalget igjen i møtet.
Hilde H. Karlsen,- Fagansvarlig grunnskole i Levanger presenterte
Beredskapsteam mot mobbing opprettet i kommunen. For mer info,
se kommunens hjemmesider nyheter.
Avslutningsvis ble det en betraktning rundt nye regler for benyttelse
av sykkel til og fra skolene. Det ble fra 1.08.15 gjort en endring i
lovverket hvor foreldre helt og holdent er ansvarlig for når deres barn
får sykle til og fra skolen. Det har likevel vært drøftinger ved skolene

på forsvarligheten av dette. I all hovedsak anbefaler skolene å
benytte Trygg trafikk sin anbefaling på dette.
Det er viktig at elevene er fullt ut i stand til å mestre sykling utfra
forutsetninger om utvikling av syn, hørsel, trafikale vurderinger etc.
Trafikkbildet i Levanger er ikke likt ved alle skolene og det er også en
del av bildet.

Fagansvarlig grunnskole kaller inn til nytt møte i det kommunale
foreldreutvalget i mars,- før påske.

