
FAU møte 08.01.18. 

Tilstede: Reidun Retterholt (første del), Anne Britt Setane, Tori Tveit,  Marianne Vrålstad, Lena Holskar, Anne 

Karin Grimstvedt, Kristin Vågen, Mari Baksaas, Solveig Jermansen, Tove Solli Homme, Reidun Almelien, 

Hølje Haugsjåå, Hildegunn Saltbones Tveit, Inge Holtan Saga, Jan Tore Nes, Tor Eivind Lauvdal, Inge Audun 

Dahle, Lise Kildahl, Marjan Wouts. 

Referent: Inge Holtan Saga 

Saksliste: 

1. Halvårsrapporter og tilpasset opplæring. 

Spørsmål til skole fra foreldre vedr utfylling av halvårsrapporter i ungdomsskole. I enkelte fag er 

vurderingene av elevene snau, og ønske er bedre informasjon om kompetansemålet og forventinger og 

elevens oppnåelse i faget. Svar generelt er at elev vurderes ut fra kriterier, som er nevnt sist FAU møte. 

Hele halvårsplanen gjennomgås av kontaktlærer under foreldresamtale. Foreldre oppfordres til om å ta 

kontakt med aktuell lærer hvis ønske om ytterligere kommentarer til vurderingen. 

Spørsmål til skole fra foreldre, hvorfor har elevene i ungdomsskolen like lekser hvis det skal være 

tilpasset opplæring? Svar er at lærer utarbeider tilpasset opplegg til hver elev sitt nivå. Eks. i naturfag 

angir fargekoder vanskelighetsgrad for skolearbeid og lekser. 

2. Midler til uteområde. 

FAU ønsker et godt uteområde på skolen, og har ytret mer info om hvordan uteområde på skolene skal 

bygges opp og mulighet for økonomisk støtte. Rektor er ikke kjent med tilbakemelding pga 

sykemelding, og Julia Volline er for øyeblikket kontaktperson for utbygging av småskolen. 

Det arbeides videre med saken. 

 

3. Utvidet skoledag, ev budsjett og politisk. 

Det er engasjement for å øke kunnskap hos elevene, basert på resultat fra nasjonale prøver. Det er 

forslag om å øke antall timer for 1.-6. kl., med innhold både teoretisk og fysisk aktivitet.  

Andre har ønsker om at 1. og 2. kl. skal ha onsdagsfri som tidligere ordning. 

Forslag om mer aktiviteter for elever i friminutt, men dette krever ekstra bemanning. 

Derfor blir det utarbeidet forslag rundt dette som vurderes ved neste FAU møte, og FAU representanter 

og foreldre gir innspill innen 5.feb. på mail til Marianne. 

 

Denne saken er tatt opp i SU, og skal antall timer i skolen økes, må bemanning økes. Saken må ev opp 

politisk. 

 

Det påpekes at miljøterapeut utgjør en stor positiv ressurs på skolen. Det arbeides for løsninger for 

andre yrkesgruppe, eks fysioterapeut.  

 

4. Plan for hjem-skole arbeid 

Oppstart politisk fra høsten 2018 for å lage rammer. Hensikt er å lage et godt samarbeid mellom hjem 

og skole. Gi innspill!  

 

5. Uttale fra revidering av ordensreglement 

Ingen kommentarer, vedtatt.   

 

6. Uttale for skoleruta 2018/ 19.  

Avstemning om avspaseringsdag bør være «dyrskuefredag» eller « inneklemt dag» i mai, tors 31.mai 

2019. Knapt flertall for første alternativ. Rektorstyre avgjør. 

 



7. 17.mai arrangement - utsatt til neste FAU møte. 

 

8. SFO- tiltak og endringer. 

Det skal utarbeides en brukerundersøkelse for de som benytter SFO. 

 

9. Status IKT i skolen - utsatt til neste FAU møte. 

 

10. Storforeldremøte - utsatt til neste FAU møte. 

 

11. «Jol i Telemark» - utsatt til neste FAU møte. 

 

12. Info om FAU perm - utsatt til neste FAU møte. 

 

13. Ev 

Et anonymt brev fra mor/ far til elev ved skole i Nissedal kommune er sendt S. Bronken, med innhold at 

skolen «ikke er gratis». Brevet er videresendt skoleledelse og FAU representanter. Viser også til 

avisoppslag i VTB des 2017. 

Brevet utrykker spesielt felter som klassekasse (som er grunnlag for blomst/ gave til lærer til jul- og 

sommeravslutning), inngangspenger til klassefester, omvendt julekalender, inngangspenger for 

arrangement i regi av skole som juleavslutning, klassetur, kake/ kaffe/ gløgg til sammenkomster, utstyr 

til aktivitetsdager.  

FAU har diskutert innhold og vurdert ulike tiltak for å imøtekomme utsagn fra brev. 

Klassetur/ «Polentur» er grunnlag for mye av inngangsganger ved skolearrangement og andre 

dugnadsbaserte tilstellinger. Det blir nevnt at turen koster ca 8000,- pr pers, pluss mat, lommepenger 

osv. 

Kantinedrift er ikke nevnt i aktuelt brev, men enkelte foreldre mener dette er mot «gratisprinsippet», 

men presiserer at tilbudet er positivt. FAU har jobbet for opprettholdelse av kantinedrift. Saken drøftes 

neste FAU møte. 

Det utføres avstemning for enkelte saker under FAU møte.  

Alle arrangement i skole skal ha gratis inngang, enstemmig. 

Julefest: unngå inngangspenger, enstemmig. La mat og drikke utgå. Elever har juleverksted, 

kan pepperkaker brukes til denne festen? Kom med innspill! 

Sommeravslutning: fortsetter som før, med medbrakt mat og drikke. 

Gaver til lærere ved jul og sommer: dette utgår, enstemmig i FAU. Det er elementer her som 

diskuteres videre ved neste FAU møte, bl a hva som skjer med klassekassene. En 

oppmerksomhet til alle klassens lærere bør likevel ivaretas. 

Utstyr til aktivitetsdager: Det oppfordres å gi utstyr til frivillighetssentralen, der det arbeides 

for et videre samarbeid som kan gi elver uten tilstrekkelig utstyr mulighet til å bli med på 

aktivitetsdager. Det presiseres at lærere ved 1.-4. kl. sendte sms i forkant av utedag, at foreldre 

skulle ta kontakt hvis elever hadde behov for å låne skiutstyr. 

Klassetur/ Polenturen er grunnlaget for mye av innkrevende summer, så dette diskuteres neste 

FAU møte. Dette gjelder også inngangspenger for juleball, 17.mai arrangement og annen 

dugnad. 



  

------------------------- 


