
Referat fra FAU – møte, Åkra Ungdomsskole 

 

Tid: Tirsdag 13.10.2020 kl. 18.00 

Sted: Gymsalen, Åkra ungdomsskole 

 

Tilstede: Kjell Mannes (8B), Grethe Bakke Ferkingstad (8C), Solgunn Ferkingstad Hemnes (8D),  

Janne Beth Nes Salvesen (9A), Kari Elin Tjøsvold (9B), Gerd Synnøve Smith (9C), 

Solgunn Lunde Torkellsen (10B), Jane Børresen (vara for Norene Tønnesen 10C),  

Var med deler av møtet: Jane Vold Fosen (rektor), Gunn Anett Sørvik Larsen (Natteravn) og  

Terje Kjeilen (tidligere FAU leder) 

 

Referent: Janne Beth Nes Salvesen 

 

 

Sak 1: Konstituering og godkjenning av saksliste 

Tidligere FAU leder Terje hadde denne saken. 

Leder: Kjell Mannes 

Nestleder: Gerd Synnøve Smith 

Sekretær: Janne Beth Nes Salvesen 

SU: Leder og nestleder 

SMU: Leder, nestleder, Solgunn Ferkingstad Hemnes og Kari Elin Tjøsvold 

 

 

Sak 2: Natteravnsordningen 

Leder i natteravn Gunn Anett Sørvik Larsen informerte om årets ordning for natteravnene. I fjor 

(19/20) var det kun natteravn på fredager. Dette året har en sett at behovet er større, og vil dermed 

ha både fredag og lørdag fra 10 – 01.00. Det vil da være 3 natteravner hver kveld. Hver klasse har 

ansvar for hver sin uke. De skal og prøve å få Danielsen inn som natteravner. Det er 10.klasse som 

starter som natteravner, og dette skal være på plass snarest. Anbefaler at alle foresatte melder seg 

inn i Facebook gruppen: Natteravn Åkrehamn. 

 

 

 



Sak 3: Teambuilding 

Rektor informerte om denne saken. I fjor (okt.2019) ble det søkt om teambuilding støtte for 8.klasse 

til Karmøy kommune, som de fikk. Haugesund Turistforening ble hyret inn og gjennomførte disse 

dagene klassevis på speiderplassen, det var stor suksess blant elever og lærere. Skal undersøke om 

det er mulig å søke om midler dette året og.  

 

Sak 4: Trygt og godt skolemiljø 

Rektor informerte. Åkra Ungdomsskole har et stort fokus på et trygt og godt skolemiljø for elever og 

ansatte. Fra januar 2018 ble det innført et nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet som skal vare i 4 år. 

Formålet med tilsynet er å medvirke til at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring. I tillegg har skolen fokus på å få foresatte mer involvert i skolen med 

tanke på oppfølging av deres elever. 

Hvert år blir det og gjennomført elevundersøkelse på høsten, denne blir tatt av alle trinn på 

ungdomsskolen, og er anonym.  Ut fra undersøkelsene scorer ungdomsskolen lavt på mestring og 

motivasjon. Dette har skolen nå fokus på. 

I tillegg bruker skolen et kartleggingsverktøy som heter Spekter. Dette er en ikke-anonym 

undersøkelse som elevene gjennomfører for å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i 

skoleklasser. 

 

Sak 5: Eventuelt 

Satte av dato til Samarbeidsmøte (SU) møte den 28.oktober kl.18 

 


