
Referat fra FAU 21.04.2016

Tilstede: Marie K. Enger, Runa V. Tveit, Gro Tarraldesen, Hildegunn Rønningen, Tor 
Eivind Lauvdal, Jan Tore Nes, Wenche Grønås, Hilde Holskar og Reidun C. Retterholt

Sak 1. Resultat fra vernerunden
Teknisk, renhold, elevrådet og verneombudet var med på denne runden.
Store forandringer og forbedringer på skolen har gjort at mye er blitt bedre av store 
saker.
Reidun gikk kjapt igjennom rapporten:

 Noen branndører i Fleirbrukshuset funker ikke, tunge, og må justeres. Hastesak på teknisk.
 Ventilasjonsanlegget i Fleirbrukshuset må ha en plan.
 Ungdomsklubben, ingenting.
 Murbygget; det bobler i murveggen på innsida av dette bygget, vannskade. Det er på lista, sier 

teknisk.
 Paviljongen – solskjerming må på plass i alle rom, kan kanskje hjelpe. Ventilasjonen er bra nok på 

målinger, men oppleves ikke bra. Spesielt 8. klasserommet. 
 Uværskuret trenger lys

Småskolen hadde større saker. Kommer under byggesak og blir avventa. Muggsopp, trangt, 
solavskjerming blir satt på vent med tanke på bygginga.

Sak 2. Ordensreglementet
Udir – kreves et mye mer omfattende reglement. Dette er på høring og fau har fått tilsendt utkast for 
innspill.
Samla innstilling fra SU – et fra Tveit, et fra Fjone og et fra Kyrkjebygda.
Som skal bli til et felles reglement som skal vedtas av kommunestyret.

 Særskilt er punkta vedr mobilfri skole presisert: F.eks. fungerer ikke mobilordningen som er i 
dag, leverer inn mobilen og får den utlevert i matfri. Mange som ikke leverer inn, vanskelig å 
håndheve slik det er nå. Det fungerer ikke i dag. Skaper mye uro og tar tid. Reidun ønsker derfor 
helt mobilfri skole. Har ikke lov å nekte de å ha med mobilen, men kan kreve at den ligger avslått 
i en felles boks/ «mobilhotell».

To-delt for barnesteget og ungdomskolen: 
1.-4. kl. Mobilfritt, oppfordrer sterkt til at elevene ikke har med mobil.
5.-10. kl. «mobilhotell» under eget ansvar. Er du redd for telefonen din, så la den ligge hjemme. 
Ikke skolen sitt ansvar. Brudd på reglen = inndragning av mobilen resten av dagen.

… ved gjentatte tilfelle må føresette hente mobilen… Dette ønsker skolen å få med slik at dette 
får en konsekvens. Fau enig og Reidun fornøyd med det 

 Sykling til skolen:
Påbud om hjelm ved bruk på skolen. Hva med pålegg/ avtale om bruk av hjelp til skolen? Enighet 
fra Fau å ha dette med. Blir det da mye å følge opp for skolen? Da må skolen gjøre som med 
mobil: ta inn utstyret og foreldre henter utstyret.



Sak 3. Fotografering
Referat fra de forskjellige klassene. 
1. kl: Forslag om fotografering i 1.kl, 5. kl og 10.klasse
2. kl: som nå
3. kl: som nå
4. kl: som nå
5. kl: 1.kl og 10.kl
6. kl: som nå
7. kl: ingen kommentar
8. kl: ingen kommentar
9. kl – ikke sikker, men at den skolekatalogen er for alle skolene i kommunen
10. kl: ingen kommentar

Da blir tilbudet som før, fotografering hvert år og at foreldre sjøl må bestemme hva de vil bestille. 
Men fau ønsker at skolen gir beskjed til leverandøren (Fovea) at de ikke trenger å være så pågående i 
etterkant på markedsføringa. Holder med en påminnelse! Hvis ikke, så finner vi en annen leverandør.

Innspill fra Wenche: samle alle portrettbilder på en side for hvert trinn fra alle 3 skolene.
Fint for elevene å se hvem de skal gå i klasse med.

Mange liker felleskatalogen 

Sak 4. Byggesak småskolen: 
Runa kunne referere om at det er gjort innstilling til vedtak om bygging på småskolen fra 
formannskapet til kommunestyret. Skal sette ned ei byggegruppe. 
Virkelig et behov for utbygging. 
Ikke plass til høsten. Må "gnu" elevene sammen. Slå ned en vegg til et datarom og et klasserom.

Hva skjer før bygginga og i byggeperioden?
Benytte halvparten mens andre halvpart bygges – dette er ingen sikker og god løsning. 
Planen per i dag er å ha alle elevene her opp på storskolen. Småskolen har murbygget, 7. kl til 
ungdomskolen og 5. – 6. klasse under kontorbygget. Det mest skånsomme er å gjøre det sånn.
Blir trangt og ingen møterom blir tilgjengelig. Det blir i en periode og til noe godt i andre enden. 
Dette er midlertidig og skal gå, være kreative. 

Er det gjort noen tanker om uteområdet, spesielt for de minste? 
Finne på noe lurt, ikke gjort noen konkrete planer. 

Sak 5. Innkomne saker 

 Tilsyn av fylkesmannen: Felles nasjonalt tilsyn i perioden 2014-2017. Nå skal Tveit ha tilsyn. 
Elevenes læringsutbytte som skal vurderes. Vurdering for læring og halvårsvurderinger.
Reidun sender i disse dager inn mye dokumenatsjon.
Tilsynsdagen er 19. mai
Tilbakemelding 15.juni
Tilsyn i 6. og 9. kl i musikk og norsk.
Intervju av lærere i disse fagene og elevrådet i ungdomskolen med fylkesmannen. Dersom 10. kl 
kommer opp i eksamen, så trenger ikke elevrådsrep. fra 10. kl møte fylkesmannen.

Det er blitt gjort grep før tilsynet. Noe var allerede i gang før en visste om at tilsynet ville 
komme, noe er kommet i gang i forkant av tilsynet. Blir spennende å få tilbakemelding. Noe er 
bra og noe vet vi det blir avvik på, sier Reidun.



 Kommunebarometer, kostra tall som kommunene selv rapporterer: 
Viser at Nissedal kommune kommer veldig dårlig ut sammenligna med andre kommuner på 
nasjonaleprøver. 
Hilde og Anne fra 5. kl kom med et forslag om en strategi for å komme bedre ut på 
nasjonaleprøver. En strategi som er et samarbeid med skolen og heimen. En strategi som kan 
være over en periode på 3-5 år og som har mål for de ulike klassene. Dette må tas opp i hver 
enklet klasse og i samarbeid med lærer. Ambisjoner for klassene. 
Lufter tanken nå, så kan det tas opp til høsten igjen.
Reidun vedr nasjonaleprøver: jobbes med på skolen både før, under og etter. 

En oppfordring fra Reidun: få elevene til å skjønne alvoret med prøver/ tentamen/ klarlegging. 
Vær så snill å ta med dette til andre foreldre. Viktig å ta prøver på alvor, og skolearbeid 
generelt. Viktig med riktig holdning til disse tingene. 

Små klasser med flere utfordringer, elever med spesielle behov som gir utslag, blir fort 
gjennomsiktig i små klasser. Men ingen unnskyldning/ bortforklaring for dårlig resultat. Må bare 
ta de resultata som foreligger og jobbe videre med det.

 Overgangsplan mellom skoletrinna
Dere foreldre må gjerne komme med innspill.
Kjærlighet og grenser i 7.klasse ved at elevene fra Fjone og Kyrkjebygda kommer til Tveit.  "Gøy å 
være med klassa" var en kommentar fra en elev. Oppfattes som veldig positivt fra voksne.
Leirskolen i 7. klasse – noe felles å glede seg til.
Et mål er å bli kjent med hverandre før de skal gå i klasse sammen. 
Kulturskatten er også gjort med denne hensikt, at Fjone og Kyrkjebygda kommer hit.
Vært viktig for Reidun at elevene blir kjent for hverandre.

Det kunne kanskje vært litt mer informasjon i en overgang fra det trinnet man skal opp i. 
Forventninger, hva blir nytt … spesielt overgangen fra 4. til 5. klasse.

1. juni skal skolesjefen ha tilbakemeldinger, så kom gjerne med innspill!!

 Datainnkjøp
Per i dag er det 20 datamaskiner på 120 elever. Det er bestilt inn 20 nye til 1. mai. Reidun har 
ikke styring med det, men skolesjef og IKT-ansvarlig. Mye som skal være på plass. Mange 
utfordringer med dette. Men drømmen til Reidun er at elevene får sin egen pc i 8.kl som skal 
følge de helt til 10.kl (få en rullering), samt et eget klassesett på mellomtrinnet og et på 
småskolen.

 Elevsamtaler – fokus på framoverrettleiing
Litt sent tidspunkt på året?
Det er lovbestemt tidspunkt for samtale, så seint som mulig i semesteret, men tidligere i 
10.klasse.
Framovermeldingen er målet fram til 10.kl. Og i løpet av årene frem til 10.klasse så har man 
underveisvurdering, derfor er disse seinere – skal jobbes med frem mot 10. kl.

Ingen flere saker.
Dette var siste fau for dette skoleåret – tusen takk for innsatsen til dere som har vært 
klassekontakter i 2 år!
Møte slutt!

Ref. Hilde Holskar


