
Referat fra FAU mandag 7.mai 2018 

Tilstede: Hildegunn S. Tveit, Tove Solli Homme, Tor Øyvind Lauvdal, Hølje Haugsjå, 

Marjan Wouts, Reidun Almelien, Anne Karin Grimstveit, Solveig Jermansen, Marianne 

Vrålstad, Inge Audun Dahle, Kristin P. Vågen, Tori F. Tveit 

Sak 1 

Gjennomgang av referat fra forrige møte 

Ang 17.mai arrangement, Fjone positiv til å flytte arrangementet til 8. klasse, Kyrkjebygda 

ikke svar. Drøftes videre til høsten. 

Innspill til SFO- undersøkelsen. Henviser til referatet fra mars. FAU ønsker at Sidsel Bronken 

tar innspillet om Max-pris som i BHG videre til politisk handsaming.  

Mer fysisk aktivitet. Se Ref fra mars.  

Leder og nestleder i FAU har laga et skriv  hvor det står hva FAU har jobba med gjennom 

dette skuleåret og hva som er viktig å tenke på for videre FAU og de har også laga en perm 

som skal være en hjelp for leder og nestleder i seinere FAU. 

Tilstandsrapporten fra skolen viser at Nissedalsskulen jevnt over ligger under nasjonale 

målinger. 

FAU mener at skulen må sørge for at kvaliteten på undervisninga blir så god at en når 

kompetansemåla, og god klasseledelse som gir gode læringsforutsetninger. 

Referat fra vernerunden 

Skoleballet er obligatorisk fra neste skoleår. 

Sak 2 

Utvidelse av skoledagen 

Se punkt under referatsaker 

Sak 3 

Utdele skriv om gratisprinsippet 

Ligger i skriv om FAU sitt arbeid dette skoleåret. 

Sak 4 

Heim-skule-samarbeid-innspill til plan 

Viktig med informasjon om tiltak som blir gjort i.f.t elevene. Foreldrene må få beskjed i 

forkant. 

Fronter: alle lærerene bør bruke Fronter, og viktig at foreldrene også følger med der. 



Forslag om en samarbeidssamtale tidlig i semesteret og utviklingssamtaler seinere i 

semesteret. 

SMS fra lærere kan være en fin måte for foreldre å få litt informasjon den daglige 

skolehverdagen. 

Henviser til forslag i ref. fra mars når det gjelder faglærere. 

Sak 5 

Uteareal og søking på midler 

Frist tidlig i sept for å søke til Gjensidige-stiftelsen 

På småskolen vil en prøve uteområdene litt mer før en kommer med forslag til hva en ønsker 

seg. 

Forslag fra elevrådet: hinderløype, boksepute, treningsapparat, huskestativ. 

Innspill fra rektor : noen gutter ønsker seg mekkerom. Uværsskuret er forslag til rom. 

Forslag også om buldre/klatrevegg ute 

Forslag: søke frifond i forb med Klubben 

Tove S. H., Marjan W. og Reidun A tok på seg å søke om midler til uteområdet. 

Sak 6 

Elevrådet-inntekt 

Årets elevrådsinntekt på ca 10.000 kr er ikke brukt enda og kan evt videreføres til neste år. 

Skolen viderefører tiltaket med gratis påskelunsj og gratis grøt før jul for alle elever.  

Nissedalskortet: 9.klasse skal være pilotklasse og kortet brukes først og fremst til kjøp i 

kantina men kan også være til bading eller kino. Foreldre fyller primært på, men i enkelte 

tilfeller vil det være NAV som fyller på kortet. 

Sak 7 

Nissedal kommune-hjemmeside for info 

Anbefaler alle klassekontakter å dele link til hjemmesida for Nissedal. 

Sak 8 

FAU vedtekter-se vedlegg for endringer, innspill 

Endringer i FAU -vedtekter blei enstemmig vedtatt. 

Sak 9 

Eventuelt 



Spørsmål om FAU i Treungen kan skrive ei uttale på om skulen her kan begynne et kvarter 

tidligere p.g.a endringer i skoleskyssen. Det er for lite grunnlag til å skrive ei slik uttale nå.  

FAU uttrykker stor bekymring over kvaliteten på undervisninga og oppfølginga av læremåla 

spesielt i ungdomsskulen men også på mellomtrinnet. Det ser ut til å være forskjeller i de 

ulike klassene, men det er ønskelig at disse tilbakemeldingene blir tatt på alvor og at 

skuleeigar også informeres. Hva med en ekstern vurdering over tid? 

Det er også tilbakemeldinger på at det er svært lite lekser og prøver i enkelte fag/klasser. 

Avslutningsvis takka leder Marianne Vrålstad og nestleder Hildegunn S. Tveit for seg og 

takka rektor Reidun Retterholt for samarbeidet i skoleåret som har vært. 

Ref. Tori 

 


