
Referat fra FAU-møte Langesund barneskole  

Møte nr. 4 skoleåret 2022/2023  
Langesund barneskole 07.03.23  

Til stede: Malin Pettersen (1.trinn), Vaiva Jasudaviciute Nefstad (2.trinn), Charlotte Helena 
Jacobsson (3.trinn), Camilla Lindgren-Aspaas (5.trinn), Marte Storås (6.trinn) og Kine Dinesen 
(7.trinn), Kenneth B. Johnsen (rektor) 

Forfall: Susanne Arntzen (4.trinn) 

12 22/23 Storforeldremøte før sommeren 
Det har ikke lyktes å få kontakt med organisasjonen MOT, så vi undersøker andre 
foredragsholdere som er relevante for tema (mobbing). Malin kontakter «Metalheads 
Against Bullying» og hører hva de kan tilby. Møtet bør ideelt sett avholdes i løpet av april.  

OPPDATERT: I etterkant av møtet er MAB booket: Det blir den 26.04. fra kl. 18.00. FAU-
sekretær har bedt rektor sende ut en kort Visma-melding med tidspunkt og tema, slik at 
foreldre kan holde av datoen allerede nå.  

13 22/23 Sommerfest  
Det er ønskelig å gjenoppta tradisjonen med felles sommerfest for hele skolen. Vi må 
undersøke tidligere erfaringer og se nærmere på hvordan arrangementet skal legges opp.  

10 22/23 Mobilfri skole  

FAU ønsker fremdeles at LBS skal være uttalt «mobilfri skole». Rektor poengterer at 
Langesund barneskole allerede har en regel om at mobiltelefoner- og klokker skal ligge 
avslått i sekken gjennom skoledagen. FAU ønsker mer konkrete tiltak (som innlåste mobiler i 
skoletiden) og mener at dette må betraktes som et forebyggende tiltak.  

Det kom forslag om en gradvis innføring. F.eks. at man starter med småskolen fra høsten 
2023, og deretter lar ordningen vokse med barna. Rektor tar med forslaget videre til 
lærergruppa og virksomhetsleder for skole.  

15 22/23 Kommunikasjon ved spesielle hendelser  
Rektor presiserer at utsendte meldinger fra skolen er nøye gjennomtenkt. Vedr. den aktuelle 
hendelsen før jul, var dette en politisak og ikke skolens ansvar å følge opp.  

16 22/23 Elevundersøkelsen 2022  

Rektor gikk gjennom resultatene av undersøkelsen. Kort fortalt:   

 Høy gjennomføringsprosent i Langesund (5., 6. og 7. klasse) 

 5. trinn: På eller over landsgjennomsnittet i alle kategorier (med unntak av mestring). 
Mobbetall er «for lave til å publiseres».  



 6. trinn: Jevnt over på linje med landsgjennomsnittet, men noe høyere mobbetall. 
Dette har kontaktlærere fulgt opp, bl.a. med individuelle elevsamtaler. Det er ikke 
avdekket systematisk mobbing over tid.  

 7. trinn: Scorer gjennomsnittlig på trivsel, men ellers under snitt i de fleste 
kategorier. Høye mobbetall (18,2% vs. 9,9% på landsbasis). Det er satt inn tiltak, som 
voksenstyrte aktiviteter i friminuttene og tettere lærersamarbeid.  

 Undersøkelsen har svakheter, bl.a. lite konkrete kategorier, som gjør det vanskelig å 
trekke tydelige konklusjoner. Undersøkelsen gir likevel en pekepinn i forhold til 
resten av landet.  

17 22/23 Nasjonale prøver høsten 2022  

Rektor gjennomgikk resultatene for 5.trinn. Mestringsnivået er lavere enn 
landsgjennomsnittet i alle kategorier, og særlig i matematikk. Det vil bli satt inn konkrete 
tiltak i leseopplæringa, siden gode leseferdigheter anses som grunnleggende for å forstå og 
mestre andre fag. 


