
Referat fra FAU-møte 5.mars 2018 

  

Tilstede: Hildegunn S. Tveit, Marianne Vrålstad, Reidun 

Almelien, Tor Eivind Lauvdal, Anne Britt Setane, Kristin P. 

Vågen, Marjan Wouts, Anne Karin Grimstveit, Inge Audun 

Dahle, Mari Baksaas, Tove Solli Homme, Lena H. Sanden, Tori 

F. Tveit Ref. 
  

1.      Merknad til referat fra forrige gang: 
  

 FAU er ikke helt fornøyd med svaret som ble gitt på forrige møte 

ang. halvårsrapporter og tilpassa opplæring da erfaringen fra 

foreldre er at planen/intensjonen ikke alltid blir gjennomført i 

praksis. Hvis  tilbakemeldingene er snaue/mangelfulle bør de 

enkelte foresatte ta kontakt med skolen, kontaktlærer. Det ønskes 

uansett mer kontakt med faglærerne, det gis et innspill til skulen 

om at det kunne være ønskelig med et skolearrangert  møte med 

faglærerne.  
  

FAU ønsker lik praksis for kommunen når det gjelder fleksibel 

fridag. Ikke slik som nå når Kyrkjebygda skole har fri 

dyrskufredagen, mens skolen i Treungen har fri 18.mai 
  

Når det gjelder saka om gratisprinsippet i skulen må hver enkelt 

klasse bestemme hva en gjør med klassekasser. Tilbakemelding 

fra foreldremøter er litt forskjellige, men stort sett positive til at en 

reindyrker gratisprinsippet i skolen. Det kommer likevel innspill 

på at en kan finne kreative løsninger og at klassekontaktene går i 

dialog med skolen. Skoleballet blir nå sponsa av skolen så det 

ikke skal være inngangspenger på et obligatorisk arrangement i 

regi av skolen. 

Kantina er ikke i konflikt med gratisprinsippet. 

Polenturen er heller ikke i strid med gratisprinsippet da den er 

basert på frivillig dugnad som dekker utgiftene for elevene. 



Når det gjelder kulturen med at hvert barn må ha med en av sine 

foreldre/annen voksen på turen, bør dette diskuteres i hver klasse 

og gi åpning for at det kan avtales at færre voksne blir med.  
  

2.      Siden sist 

Buss: 

Bussen fra Felle har vært mye for sein, men nå går bussen 5 min 

før og foreløpig fungerer det bra. 

SFO; viktig at presentasjonen av SFO blir gjort på en positiv måte 

fra skolen f.eks i forb med innskriving av 1.klasse. 

IKT: 

det er nå kjøpt inn et klassesett på 20 PC-er. Det skal lages en plan 

for IKT på skulen. FAU ønsker økt trykk på digitale ferdigheter i 

skulen da elever som begynner på videregående opplever at de 

henger etter i.f.t elever fra andre skuler.  

Storforeldremøte: 

Det er fortsatt anledning til å komme med forslag til 

foredragsholder. Temaet er rasisme- mobbing. Forslag til 

foredragsholder: Petter "uteligger". 
  

3.      17.mai 

Forslag om å legge 17.mai arrangement til 8.klasse i stedenfor 

6.klasse. 

Ulike erfaringer med samarbeidet med grendeskolene når det 

gjelder 17.mai. På ungdomstrinnet er det uansett naturlige 

treffpunkter med grendeskolene som kan gjøre arbeidet lettere. 

Marianne vil sjekke med FAU i Kyrkjebygda hva de tenker om 

dette. Når det gjelder innsamling til en evt Polentur bør denne 

uansett starte før 8.klasse. Erfaringer sier at det er lurt å ha møte 

med grendeskolene i starten av 6. Klasse.  
  

4.      SFO 

Forslag til tema/spørsmål 

Forslag fra FAU: mer fysisk aktivitet, både ute og inne. 

Viktig med en plan for SFO slik at ungene vet hva som skal skje 

og gjerne glede seg til det som skal skje. Men det er også unger 



som setter stor pris på det sosiale og den frie leiken så dette bør 

også ivaretas.  

Innspill når det gjelder det økonomiske: det bør være fratrekk på 

betaling i.f.t inntekt som i barnehagen.  
  

5.      Utvidelse av skoledagen 

To forslag er kommet. Disse legges med i referatet. Alle foreldre 

oppfordres til å lese referatet og se på forslaga og komme med 

innspill. 

Viktig moment er at Stortinget i desember 2017 har vedtatt en 

time mer med fysisk aktivitet per dag og dette må løses på en 

måte.  
  

6.      Jol i Telemark 

Bladet Jol i Telemark blir elevar privat spurt om å selge. Dette er 

ikke i skolen sin regi. 
  

7.      FAU- perm 

FAU-leder Marianne  har laga en FAU -perm som kan gå videre 

til neste FAU -leder.  
  

8.      Fotografering 

Samarbeidet med Fovea er avslutta.  

FAU ønsker at det blir tatt bilder i 1., 5. Og 10. Klasse.  
  

9.      Tilstandsrapport 

Reidun orienterte om tilstandsrapporten som er laga for 

Nissedalsskulen. 

Denne ligger i kommunestyrepapira på nettet. Den kan også fås i 

papirform ved henvendelse til Marianne. Vi leser rapporten til 

neste møte og snakker om den da.  
  

  

10.      Ståstedsanalyse 

Utgår 

  

11.      Vernerunde 



Gjennomføres i.l.a mars. 
  

12.      Skidag 

Reidun informerer om at det blir skidag dette året. Det søkes om 

midler fra fond for å gi støtte til leige av utstyr og evt heiskort. 

Reidun informerte også om at det har vært noe hærverk på 

ungdomsskolen i det siste. Sanksjoner hvis dette fortsetter er at 

elevene ikke får være inne i matfriminuttet. 
 



Utvidelse av skoledagen 1.-6.klasse - innsendte forslag

Forslag 1

Antall timer pr. dag 6 6 4/7 6 6

Antall timer ekstra +1 +1 +1

1.-4. klasse får fulle dager man-tirs-tors-fre, onsdag som i dag, ingen leksehjelp

5.-6. klasse full onsdag som 7.klasse, leksehjelp som før

Forslag 2

Antall timer pr. dag 6 6 0/7 6 6

Antall timer ekstra +1 +3 +1 +1

1.-2. klasse fri onsdag

3.-6. klasse full onsdag, full uke

I begge forslag er det ønske om å kutte leksehjelp for 1.-4. klasse, men å beholde minimum det man har pr. i dag på mellomtrinnet.

Vi ønsker kun enkelttimer

Både fysisk aktivitet og fag i disse ekstra timene

Kvalitet og effektivitet i fag


