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Tilstede: Audny Hoveland, Tone Moi Foss-Johnsen(referent), Charles Rojahn, Merethe
Askeland, Mari-Anne Helleland, Britt Kristiansen, Kristin Haugaas, Ingvild Yong F.Raknes,
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På oppfordring fra skolesjefen holdt FAU et ekstraordinært FAU-møte for å gi en uttalelse om
hvordan vi i FAU opplever samarbeidet med skolen og arbeidet med det psykososiale miljøet
ved skolen. Skolesjefen ønsket at FAU skulle gi en uttalelse han kunne ta med til Oppvekstog undervisningsutvalget og Formannskapet.
Skoleledelsen informerte om den generelle saksgangen for paragraf 9a saken, som har vært
omtalt i regional og lokal media, og hva skolen har gjort av generelle tiltak. Etter
orienteringen fortsatte møtet uten ledelsen tilstede. FAU ser alvorlig på at fem barn har
opplevd seg krenket, men ser at skolen nå har satt inn mange gode tiltak. Et samlet FAU kom
frem til følgende uttalelse:
Uttalelse til Oppvekst- og undervisningsutvalget og Formannskapet fra FAU ved Fjære
barneskole.
FAU ved Fjære barneskole har i dag 13.02.17 hatt et ekstraordinært FAU-møte for å drøfte
det psykososiale miljøet ved skolen. Rektor og avdelingsleder har orientert om den aktuelle
mobbesaken i klasse 2B og FAU-leder har videreformidlet ulike foreldres synspunkt knyttet
til denne saken. FAU ønsker med dette å komme med en uttalelse om hvordan vi opplever
samarbeidet med skolen og skolens psykososiale miljø.
Ett enstemmig FAU har en generell god opplevelse av både skolen og SFO. FAU har et svært
godt samarbeid med skoleledelsen. Vi opplever at rektor gir god informasjon og er
imøtekommende og interessert i FAU sine synspunkter i aktuelle saker og åpen for innspill og
forslag. Før hvert FAU-møte får alle foreldre en tekstmelding med oppfordring om å lese
sakslista for det kommende FAU-møte og komme med eventuelle tilbakemeldinger til sin
FAU-representant.
Flere av FAU-representantene forteller at de gjennom årene har opplevd utfordringer i forhold
til klassemiljøet eller enkelthendelser ved skolen. FAU sin erfaring er at skolen tar
utfordringer de får tilbakemelding på svært alvorlig, gjør nødvendige tiltak og foreldre blir
møtt med respekt og forståelse. Vi opplever at Fjære barneskole lykkes med å være en
inkluderende skole der forskjeller og ulikheter er det normale og alle er likeverdige.
FAU ser at den aktuelle mobbesaken i klasse 2B ved skolen har flere sider. Skolen viser til en
rekke tiltak som er satt inn for å bedre utfordringene i klassen. Klassekontakten i den aktuelle
klassen og skoleledelsen forteller om bare positive tilbakemeldinger på disse tiltakene fra
foreldrene som fortsatt har elever i klassen. FAU synes det et leit at denne saken har kommet i
media. Det har skapt mye rykter, uro og utrygghet blant mange elever og foreldre ved skolen.
FAU har full tillitt til at rektor, avdelingsleder, lærerne og miljøarbeiderne ved Fjære gjør en
god jobb og arbeider for elevenes beste.
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