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Saksnr.: Sak Ansvar 

 Godkjenning av referat forrige møte og innkalling til dagens møte 
Referat og innkalling ble godkjent.   

Nettpatrulj
en 
v/Politiet 

Informasjon fra politibetjent fra Nettpatruljen i Oslo. Den består av 6 betjenter. Disse 
har dagvakter og jobber i forebyggende avdeling. De jobber primært på nett og har 
fokus på det som skjer der. De etterforsker ikke, men kommer inn i initialfasen, før det 
går til etterforskning. Sender info videre til etterforskning, eksempel på meldinger på 
Jodel som kan vekke bekymring «hei, jeg har ikke lyst til å leve lenger» - Nettpatruljen 
sender en patrulje og snakker med personen.  

 
Patruljen vil være orientert om nye ting som skjer på nett, nye apper, sosiale medier. Er 
på Facebook, Instagram, Snap: legger ut informasjon om ulike emner på nett: vold i 
nære relasjoner, voldsepisoder som filmes og legges ut. Åpen kanal på Messenger. Får 
mange henvendelser. Problematisk at politiet har dagvakt og ungdom ikke kan bruke 
mobil på nettet. Ungdom har mange spørsmål og henvender seg ofte.  

 
Er rundt på skoler og snakker på foreldremøter eller et helt trinn. Kommer for å høre 
hva FAU ønsker at Nettpatruljen informerer om.  

 
Inspektør: plakater med info om Nettpatruljen er satt opp på skolen. Kan være en 
utfordring at politiet er på skolen, eleven lurer på hvorfor Politiet er på skolen? Har ikke 
gått ut til alle klassene med info om Nettpatruljen.  

 
Et alternativ for å nå elevene: de kan chatte med Politiet i samfunnsfagstimen for å 
forstå hva Nettpatruljen arbeider med.  

 
Delbar: hva som er lov å dele. Kripos: opplegg både for elever og foresatte. Både info og 
bilder. Pakke som om handler Hva du deler og hvordan du deler. Dette skal være likt 
over hele landet. 

 
Nettpatruljen må bli kjent for ungdommen, men hvordan gjøre dette? 
 



Hva er bestillingen til Nettpatruljen? Først et trinn, evt. ½ trinn og så foreldre. Aller 
helst for ungdommen. Følge med i hva som skjer? Hva går nye spill og apper ut på? Vise 
interesse for barns pc-bruk. Ungdom og foreldre på infomøtet på samme dag. Fordel å 
kunne diskutere dette hjemme. Hva tenker foreldrene? Viktig for ungdommen å vite 
hva Nettpatruljen gjør. Gjøre seg kjent ovenfor elevene.  
Vi ønsker oss info om ungdom og sosiale medier, hva skjer og hva rører seg? Ting 
endrer seg fort. Målgruppe: ungdom og foreldre. Gjerne også tidspunkt som passer. 

 
Hvordan tipse Politiet anonymt: Nettpatruljen gir tips og råd om dette: Tips.politiet.no.   

Inspektør Forrige uke: Seks rep. fra Elevrådet – elevrådskonferanse. Fokus på psykisk helse i 
skolen. Hvordan ha det bra? Hvordan inkludere alle? Elevrådet har gode aktiviteter i 
friminutt. Du er verdifull – kampanje: gir komplementer til hverandre. Skrive på Post-it 
lapp, lærere siler ut det som ikke er bra. Elevene får se disse komplementene. Fikk 
elevrådspris for to år siden på grunn av dette prosjektet. 
 
Gjennomgang av Nasjonale Prøver. Resultater kommer etter hvert. A4 ark som forteller 
hvilket nivå eleven er på. Må få forklaring på hva de ulike nivåene står for: lesing, 
regning. Hvordan gi dette resultatet på en god måte til foreldre? 
 
24. januar: Skoleball. 9.trinn er vakter. Steinar skal snakke med FAU. 3-4 vakter pr. 
klasse.  
 
Det er kommet forslag om etablering av vennegrupper i 8. klasse for å skape et godt 
sosialt miljø. Elevene skal ikke være med hjem som på barneskolen, men finne på ting 
sammen i en oppstartsfase. Nå eksisterer det faddergrupper som er inne i grupper av 
elever. En 8. klassen kan være en pilotklasse. Helt i tråd med U22 – satsning på 
ungdomsskoler; prosjekt for trygge og varme skoler. Fokus på fravær og trivsel. Prøve å 
finne på gode løsninger for hvordan vi skal skape varme skoler. Oppstart er særlig viktig.  
 
Hva vet elevene om neste torsdag? De skal være på skolen på kvelden i stedet for 
dagen. Fått invitasjon hjem. Gi beskjed via sms. 

FAU Godkjenning av innkalling og referat – ja.  
Til 15. november: vi trenger hjelp til å stille med to foreldre pr. trinn som kan bistå 
lærere ved evt. brannalarm. Hvert trinn har en egen brannansvarlig. 
Brannvakter: 10E, 8B, 9B, 8A 
 
Temakveld: Delbart. Ha inn flere tjenester: Info fra Lambertseter som hadde 
paneldebatt med spørsmål på sms hvor panelet svarte.  

Eventuelt  

Trafikkvakt-
er 

Uke 46: 10D 
Uke 48: 10E 
Uke 50: 9E 
 

 

Neste FAU møte er 6.12. kl. 19.00-20.00 

 


