
Referat fra klassekontaktmøte 10.02.2016 
Høybråten skole  

 

Leder Inga-Elisabeth Gjerdalen, ønsket velkommen på vegne av styret.  

 

FAU ønsker å styrke dialogen med klassekontaktene. Dette 

klassekontaktmøtet kommer til erstatning for stormøte i hele 

foreldregruppa våren 2016.  

 

Agenda 

1) Presentasjon av elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen 

v/assisterende rektor Ane Elisabeth Selinger - spørsmål og 

diskusjon 

2) Foreldreorganene ved Høybråten skole – orientering (HFAU, 

Driftsstyret, Skolemiljøutvalget) (se vedlagte presentasjon) 

3) Cafèdialog 

 

1 Presentasjon av elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen 

Skoleledelsen v/ assisterende rektor Ane Elisabeth Selinger presenterte 

resultater fra elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen (presentasjon 

vedlagt). Resultatene fra undersøkelsen vil følges opp på vårens 

foreldremøter. 

 

Forsamlingen merket seg at det dessverre er flere elever enn tidligere 

som oppgir at de blir mobbet, men at skoleledelsen ikke ser endringer i 

undersøkelsens resultater som dramatisk. Arbeid med ulike tiltak pågår. 

Regler for oppførsel er under arbeid, det er høy tilfredshet med 

elevvakter i friminuttene og denne ordningen videreføres, høyere tetthet 

av voksne i skolegården er prioritert (ca. 8 med vest + assistenter uten 

vest), i tillegg er miljøtiltak utført på gruppe og trinn nivå. Mange elever 

er lite tilfredse med utformingen av garderobeanlegget og tiltak vil bli 

iverksatt (skillevegger).  



 

Det vurderes også om alle elever skal være ute samtidig. Mellomtrinnet 

vil gjerne bruke området bak skolen til frilek, dette er det ikke kapasitet 

til i dag. I tillegg er det stort press på bruk av fotballbanen.  

 

Aktiviteter i friminuttene virker helt klart positivt for skolemiljøet. 

Elevene ønsker bl.a. treterninger til lek, klatrevegg, bordtennisutstyr og 

musikk i skolegården. Det er dessverre ikke mulig å innfri ønsket om 

musikk. Elevrådet ønsker også nye fotballer til bruk i skolegården.  

 

FAU vil følge opp resultatene i videre dialog med skoleledelsen og tar 

med seg innspill til aktiviteter. FAU vil kjøpe inn flere baller.  

 

2 Foreldreorganene ved Høybråten skole  

 

Se info i vedlagte presentasjon.  

 

Tove Lafton refererte fra siste møte i Skolemiljøutvalget. Elevene fra 

elevrådet er engasjerte og aktive.  

 

Erfaringer/episoder, forslag til aktiviteter, spørsmål og tiltak ble drøftet i 

plenum.  

 

HFAU tar med seg forslagene til videre diskusjon.  

 

3 Cafedialog 

FAU hadde utarbeidet en del spørsmål i forkant av møtet og det var 

planlagt diskusjon i grupper. Det ble ikke tid til å gjennomføre dette, 

men mange punkter kom opp i diskusjonene under 

elevundersøkelsen/trivselsundersøkelsen, og diskusjoner under punkt 2. 

FAU oppfordret klassekontaktene til å melde inn saker til FAU i 

etterkant av møtet med utgangspunkt i spørsmålene: 

 
1) HFAU jobber mest med «Stikk innom» og «Gå til skolen». Hva er bra og hva kan bli bedre med 

disse tiltakene? 



2) Hva vil du at HFAU skal jobbe mer med i 2016? Hvordan kan du bidra? 

3) Hvilke temaer ønsker dere på klassekontaktmøter i regi av HFAU fremover? 

4) Del tips og erfaringer fra aktiviteter klassene/foreldrene har gjort, som har bidratt til godt 

klassemiljø og kontakt mellom foreldrene.  

5.) Hva mener du er de viktigste oppgaven til en klassekontakt? Sett stjerne på de 3 viktigste.  

 

Har du lyst til å bidra mer, skriv ned navn/tlf, og hvilke type «prosjekt» du kunne tenke deg å bli 

med på. 

Vi har blant annet behov for: 

·         Fast ekstrahjelp på «stikk inn» på tirsdager. 

·         Gruppe som jobber med trafikkutfordringer? 

·         Organisering av Kinokveld en kveld eller 2 i semesteret 

·         Andre ting du vil bidra med/på________? 

 

FAU takket for oppmøtet! 

 

 

----------------------------------------------------- 

Til stede: 

 

Anita Korsnes (6D) 

 Tove Lafton (SMU) 

Linda Gunnestad (7B) 

Birgitte Riise (7D) 

Sissel Tenold (7C) 

Elise Y. Solberg (7C) 

Maren Johnsen (2D) 

Yagu Lowe (1D) 

Heidi Grytbakk (2C) 

Helene Darelid (5C) 



Anne Marie Karlsson (1B) 

Merete Reitan (5D) 

Silje C. Julseth (3D) 

Karen Breen (1C) 

Siv Hjertmoen (3C) 

Inger Siri Haugom (2A) 

Andreas Frøysa (2A) 

Jutta Rummel (4B) 

Anne Helene Barlund (4D) 

 

Fra styret 

Inga-Elisabeth Gjerdalen (4A/6C/HFAU) 

Bjørn Edvard Torbo (5C/HFAU) 

Erik Lund (1B/6D/HFAU) 
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