
 

Nissedal kommune  

Eining for skule 

 
 

Postadresse: Treungvegen 398 Telefon:   35 04 84 00 Bankgiro: 2714 07 00016 
                      3855 Treungen Telefaks: 35 04 84 10 Org.nr:         964 964 343 
E-post: info@nissedal.kommune.no www.nissedal.kommune.no 
 

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 

Dykkar ref.   Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 

«REF» 2016/911-6 
Reidun Carol Retterholt,35048482 
reidun.retterholt@nissedal.kommune.no 

033 14.02.2017 

 

Referat frå møte i FAU - 06.02.17 

 

Sak 1 Infosak vedr økonomisk støtte til 10. klasse-tur 
Etablert kontakt for nåværende 6.klasse vedr samarbeid for tematur i 10. klasse. Det er søkt 
kommunen om pengestøtte nå og at man prøver å få det inn i årlig budsjett permanent. Søkt på 
vegne av alle 10. klasser.  
Forslag om støtteskriv fra medlemmene av FAU i kommunen. Forslag om å søke om midler til 
elevene, samt midler til å dekke utgifter med å ha med kontaktlærer, dvs todelt søknad.  Felles 
FAU sender støtteskriv samlet, samt søknad om støtte til å ha med kontaktlærer.  
 
Sak 2 Kommunikasjon heim-skule i politiske saker. 
Det ble opplevd frustrasjon høst 2016 knyttet til kommunikasjon ved prosessen knyttet til 5-
dagers skole. Hva kan vi lære av det?  
Forslag om at skolesjefen er tidligere ute med informasjon. Kunne bruke nødvendig tid til å 
behandle saker godt. Forslag om å gi informasjon i etterkant av vedtak/avgjørelser som blir tatt. 
Tydeligere informasjon til foreldre.  
 
Sak 3 Uttale – skoleruta kommende skoleår 
Forslag om å avspasere 18. mai 2018 i stedet for 8. september 2017, delt mening i FAU.  
Sak 4 Resultat av elevundersøkinga 
100% oppslutning:) Dette er en god brukerundersøkelse for skolen. Foreldre i 7. og 10. klasse 
får svara fra undersøkelsen. Bra score på forventningene hjemmefra, støtte fra lærerne, trivsel 
på skolen 4,1, trygt miljø – 4,9. Samt god score på mobbing. Forbedret vurdering for læring.  
For dårlig score på arbeidsro i klasserommene, 2,7. Hvor godt liker du skolearbeidet, 2,9. 
Medvirkning – litt lav score.  
 
Sak 5 Samarbeid heim-skule – øke læringstrykk 
Fra høsten 2018 skal det lages en plan for samarbeid heim-skule. Viktig å begynne tidlig med å 
jobbe med hva denne planen skal inneholde. Samt at det må kommes med forslag.  
Ut fra resultat på nasjonale prøver, så er det behov for å øke læringstrykket. 5-dagers skole vil 
være et av tiltakene i den anledning.  
God tilbakemelding på møte/prosjekt vedr lese-lyst-prosjektet på småskolen. Dette har gitt gode 
tips/råd til foreldre/elever. Et godt tiltak.  
Forslag om "lese-lyst" til tema på stor-foreldremøte.  
Forslag om mer lekser for å øke læringstrykket, individuell tilpasning i ulike klasser. Øke antall 
skoletimer. Tilpasset leksehjelp ved bruk av pedagoger på skolen. 
 
Sak 6 Avklaring omgrep i skulen: Kompetansemål vs pensum/lærebok 
Kompetansemål er styrende for læring, ikke lærebok. Boka styrer ikke lokal læreplanen.  
Fra 5 klasse skal alle ha fått tilgang til Fronter. 
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Sak 7 Innmeldte saker fra foreldrekontaktene  
Kjærlighet og grenser er tatt ut for 2016/2017 – årsaken er at det er litt metningspunkt for det. 
Litt få foreldre som stilte opp. Det er foreldremøter på ungdomsskolen hvor politiet er med og 
informerer. 
 
Info om alternativ rus i nabobygdene og tendenser i Nissedal. Vanskelig å oppdage, vær obs!! 
Tips om hjelp/info fra politiet er nyttig.  
 
Ref. Ann Kristin Kåsi 
 
 

 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Reidun Carol Retterholt 
Rektor Tveit skule/Nissedal ungdomsskule 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ikkje underskrift. 
 
 
 
Kopi til: 
Sissel Bronken    
 
 


