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Sak 1
Utviklingsarbeid på skulen – skolen er fremdeles med i prosjekt "lesing i alle fag". 
Jobber aktivt med det. Det holder på ut dette kalenderåret. Det har vært en ressurslærer 
i 10%. Etter jul skal det lages en "leseplan" for Nissedal kommune. Første dag med 
planlegging blir 2. januar. 
Utover det har det vært tilsyn av fylkesmann i vår. Det er noen avvik der. Mye er 
planmessig på plass, men det kommer ikke like godt ut i klasserommene. Det som er på 
plass er mål på ukesplan, havlårsvurdering. Det tar tid og det må man belage seg på. 
Det som er hovedavvik er elev-involvering og kriterier. Hva elevene blir vurdert etter og 
at elevene blir med å utvikle kriterier, vurdere seg selv. Øve på å vurdere hverandre. 
Vanskelig å gi gode råd, komme med gode eksempler. Det jobbes med. Det er lagt for 
en plan for fylkesmannen for arbeidet dette året. Å endre holdninger/måter å tenke på – 
kreves tid for å snu det. 

Sak 2
Evaluering av internasjonal-kveld. Ønsket å sette fokus på vennskap og jobbe med 
inkludering. Det var mye folk og trangt i lokalet. Det var en veldig bra kveld. Lurt å legge 
det opp sånn med så mange nye i bygda. Gode innslag fra elevene. Skolen synes det er 
bra å kunne benytte vennskapsuka til å ha et arrangement. Men det er vanskelig å 
bestemme nå hva det skal innebære. Men å ha muligheten til å vurdere det ut fra behov. 
Ønskelig å ha med "nettvett" som tema. Forslag om å dele opp foreldremøte i 2 ut fra 
alder/ulike behov. Om man bruker f.eks Barnevakten, så er det greit å vite at 
programmet er "nytt" og ikke repetisjon. Forslag om å ha Barnevakten.no høsten 17. 
Forslag til tema er også hvordan behandle hverandre, respekt. 

Sak 3
Gjennomgang av trafikksikringsplanen. 

Sak 4
Status byggesak småskulen – bygge og prosjekteringsnemda har hatt flere møter. Det 
har kommet en fin skisse fra arkitekten. En skisse som dekker ønsket behov. Dette er 
en kostbar skisse – den kommer på 8 millioner. Byggenemda har gått innfor å bruke 8 
millioner/denne løsningen. Det skal opp i kommunestyret for endelig vedtak. Det skrives 
ny sak på dette og skal opp i kommunestyret 24. november. Dersom saken blir godkjent 
i kommunestyret nå, så håper vi på byggestart på våren. 
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Sak 5
Påmelding til skolegudstjeneste. Det kommer retningslinjer på at det bør være 
påmelding. De som sier fra at de ikke vil, lar vær. Øvrige blir med. Retningslinjene må 
følges iflg. Einingsleier. Derfor er det bestemt at det skal være påmelding for alle. Det 
utarbeides et skriv fra skolen og det vil bli sendt ut til foreldre nå snart pga forberedelser 
til gudstjenesten. 
FAU kan vurdere om man skal ha julegudstjeneste eller ikke. Men regler om påmelding 
er en ferdig vurdert sak, det er allerede bestemt. 
Kristin som flyktnings koordinator er opptatt av at det med påmelding ikke blir oppfattet 
som en sak i kjølevannet av det nå er muslimer i kommunen. 

Sak 6
5- dagers skole 
Saken er utsatt og det har vært gjennomført foreldreundersøkelse. Det var lett å bruke 
en elektronisk undersøkelse. Ulike tilbakemeldinger på undersøkelsen. 
Tilbakemeldinger fra foreldre: 67 svar, 96 elver. Ut fra svarene så er 85% er fornøyd 
med dagens løsning. 80% opplever at dagens løsning ikke er slitsom for barna. 
Alternativet de ønsker seg mest er 41% alt 2., 54% ønsker dagens ordning.
Fra pedagogene er det ca 50/50. 68% opplever at dagens lange skoledager er 
slitsomme. Men hvilke alt er det 60% som ønsker at dagens løsning skal beholdes. 
Sissel har skrevet en utfyllende sak om 5-dagers skole. Sissel sammen med rådmann 
har innstilt på at det ikke blir 5-dagers skole på Tveit skole. Årlig kostnad på kr. 500.000 
på rimeligste alternativer/samt pedagogisk ståsted, så innstilles det ikke for Tveit skole. 
På Fjone innstilles det på 5-dagers skole, samt at Nissedal opprettholdes som før. 

Sak 7
Innmeldte saker: 
Salg av Jul i Telemark
Deles ut til 6-klassingene for å selge. Det har vært vanskelig å selge. Hva er 
bakgrunnen for salget og hvor kommer bladet fra. Reidun har sjekket ut dette. Det var 
tidligere en inntekt i klassekassa, et samarbeid med mållaget. Det ble slutt på 
klassekasse, men elevene kunne tjene penger på dette selv. Det er Harald Valle på 
vegne av mållaget som organiserer dette. Det kan oppleves som vanskelig for elevene å 
si nei til å selge og foreldrene kjøper bladene. Det ble diskutert på skolen og det er 
ingen problem å gi beskjed til mållaget om å kutte ut salget. 
Beskjed til mållaget: Mållaget kan kontakte klassekontaktene og de tar det opp i 
foreldregruppa. 

Kantina
Innspill på drikke og hva som kanskje ikke er nødvendig å selges i kantina. Elevrådet vil 
gjerne ha litt påvirkning på hva de ønsker å ha i kantina. Skolen har satt grensa til Tine-
produkter. 
Dersom det er behov for å diskutere hva som selges i kantina, så kan det eventuelt 
settes på sakslista til neste møte. 

Operasjon Dagsverk
Ønske om tidlig informasjon til foreldre om når dagen skal være. Det var tema på FAU i 
fjor også, og det er gitt beskjed om OD til elevene/info på ukesplan. 
Det er elevrådet som bestemmer om OD skal være og om det skal være MALI/OD. De 
siste årene har de gått fra MALI. 
Forslag om sms til foreldre. 

De store elevene på bussen
Tas utenom FAU. Er det utforderinger med skoleveien, så ta kontakt med skolen. 
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Kommet innspill på å øke antall timer
Dette ville isåfall være endel av 5-dagers skole, det er ikke en løsning uten 5-dagers 
skole. Dette kan på et senere tidspunkt være en sak for FAU. 

Eventuelt
Gode tilbakemeldinger til rektor på de tiltakene som ble iverksatt vedr vurdering av 5-
dager skole. 

Ref. 
Ann Kristin Kåsi

Med helsing

Reidun Carol Retterholt
Rektor Tveit skule/Nissedal ungdomsskule

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ikkje underskrift.


