
REFERAT FRA FAU-MØTE 04.09.2017 

Tilstede: Sissel Bronken for Reidun C.Retterholt, Kristin P. Vågen, Anne Karin Grimstveit, Reidun 

Lauvdal, Anne Britt Setane, Hildegunn S. Tveit, Solveig Jermansen, Mari Baksås, Lena H. Sanden, Tor 

Eivind Lauvdal, Kari Eikåsen, Tove Solli, Marianne Vrålstad 

Referent: Marianne Vrålstad 

Sak 1 

Gjennomgang av vedtektene for FAU som blei vedtatt i vår, ved Sissel. 

Sak 2 Konstituering av FAU 

Leder: Marianne Vrålstad marvraa@hotmail.com 40474456 

Nestleder: Hildegunn S. Tveit hildegunn.tveit@nissedal.kommune.no 93067544 

Sekretær:  Velges på neste møte 6.november. 

1.vara SU: Tove Solli tove.solli@nissedal.kommune.no 90125133 

2.vara SU: Kristin P. Vågen kristin.vagen@nissedal.kommune.no 48050477 

Sak 3 Gjennomgang av referat fra forrige møte 

 Overgangen for de minste til «storeskulen» ser ut til å gå fint. Det er vakter ute de siste 15 

min før skolestart, men forespurt fadderordning er vanskelig å få til siden alderstrinnene har 

ulike friminutt. Det kommer forslag fra FAU om aktivitetsledere, da noen av barna kan trenge 

litt hjelp til å komme i aktivitet om morgenen. Sissel oppfordrer foreldre til å ta kontakt med 

skolen dersom enkeltelever har problemer med dette, slik at de kan finne en løsning 

sammen. 

 Det ble ikke vedtatt støtte for å ha med lærere på Tematur i ungdomsskolen. Derimot vil det 

bli gitt en støtte pr. elev på ca. 1000kr. 

 5.-10. klasse i ballbingen. Skolen har vurdert om det må til en deling, men vil først prøve ut 

med forsterket vakt ved bingen. De har hatt samtaler med 5. klasse om dette. Ny samtale blir 

tatt opp igjen etter prøveperiode. 

 Teknisk hadde i utgangspunktet funnet en egnet plass for huskene ved «storskulen». Her 

måtte de etter lovpålagte HMS krav grave ut og fylle på sand. Under denne plassen viste det 

seg å være så mange ledninger at det ikke var forenelig med graving, og vil derfor ikke bli 

gjort noe med i byggeperioden.  

 Når det gjelder fremgangen i arbeidet på «småskulen» ser det slik ut: 

 Råbygg ferdig 

 Asfalt og belegningsstein er på plass 

 Uteområdet er nesten ferdig 

 Yttervegger påbegynt 

 Status er at 40-50% av arbeidet er ferdig. 

Sak 4 Opplæringsloven §9A 

Opplæringsloven og endringene i denne vil bli gjennomgått på foreldremøtene som kommer 

fortløpende. 

Sak 5 Gjennomgang av «Plan for brukermedverknad» 
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Denne inneholder  bl.a. retningslinjer for hvordan FAU kan gå frem, samt på hvilke måte vi kan være 

delaktige i saker som omhandler skolen, også politisk. 

Sak 6 Elevundersøkelse 

Elevundersøkelsen for 7. og 10.klasse , som bygger på bl.a. trivsel og mobbing, vil bli gjennomført ila. 

Høsten. 

Sak 7 Møtedatoer for FAU 2017-2018 

4.september  

6.november 

8. januar 

5. mars 

7. mai 

Møtene starter kl 18.00. 

Vi oppfordrer alle klasser til å melde inn saker til leder eller nestleder i forkant, samt gi beskjed om 

du ikke kan møte. 

Sak 8 Brosjyre fra FUG 

Sissel gjennomgår viktigheten av innholdet og henviser til foredrag for lærerne tidligere i høst vedr. 

incest og seksuelt misbruk, i nære relasjoner og på nett. 

Ho oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om dette hjemme. Fortell barna hva som er 

normalt, f.eks. hva som er lov og ikke for andre å gjøre med din kropp. 

Eventuelt - Fysisk aktivitet 

Det blir fremmet ønske fra foreldre i barnetrinnet om mer fysisk aktivitet i skolen. Pr. nå er det en 

time Kroppsøving i uka, samt at noe fysisk aktivitet er lagt til tema/utedag. Kan dette flettes inn i 

flere timer? Samtidig ønsker FAU flere timer i skolen og lufter muligheten for gode innspill fra 

foreldre om hvordan vi kan legge fram forslag om dette. 

Eventuelt – Friminutt, buss og kantinesituasjon  

FAU ønsker tilbakemelding på hvordan foreldre opplever friminutt, buss og lunsj i 

klasserommet/kantine på skolen. Det har kommet tilbakemeldinger på at ikke alle elever føler 

trygghet i situasjoner som dette. Dette gjelder både elevene i 5.-10. klasse og barnetrinnet som har 

midlertidig flyttet opp.  

 

Oppfordrer alle til å melde saker til foreldrekontaktene eller direkte til leder/nestleder av FAU!    

Se kontaktinfo over. 

 

 

 


