
Referat FAU-møte 7. januar 2019 

 

IKT 

Alle ansatte har fått Ipader og har vært på inspirasjonsdag. De har fått enkel 

innføring i bruk av Ipad, bla Apple teacher – håndbøker i ibooks. Alle ansatte 

skal gjennom grunnleggende opplæring. Athea kommer tilbake i uke 12. 

Skremmende for noen ansatte, men mange tar det lett – viktig at alle er med 

– men i ulik takt.  

Det skal jobbes med hvilke app’er som skal benyttes utfra ulikt klassetrinn. 

Elevene kan ikke laste ned egne app’er utover de som skolen ordner. Geir og 

Per Trygve skal være superbrukere og bistå i opplæring/bruk.  

 

Athea kommer i uke 12, alle ansatte skal ha 2 dager opplæring, ansatte 

deles i 2 grupper. Samme uke blir det vennskapsuke.  

Fredag 29. mars i uke 13 får alle elevene Ipad’ene sine. De kan ta Ipad’ene 

med hjem for å få de i gang. Elevene får med en brukerveiledning og elevene 

skal ha med Ipad’er hjem generelt.  

 

Forslag om at biblioteket er åpent den lørdagen, dersom det f.eks er dårlig 

nett hjemme – så kan man sitte på biblioteket. Reidun sjekker ut dette.  

 

Det blir en uke prøving, Athea kommer tilbake i uke 15 for å modelere/bistå.  

Ipad’ene leveres inn til sommer-ferien og leveres ut ved skolestart.  

I uke 6 er det foreldremøte hvor rektor informerer om IKT. 

 

 

Informasjon om utfordringer med rus og tobakk på ungdomsskolen ved 

Reidun 

Et uheldig oppslag i VTB. Reidun sendte ut brev til foreldrene i 

ungdomsskolen. Det dreier som helt ned i 8. klasse hvor det er røyk, alkohol 

og rus. Reidun og Anita skrev brev og ønsket å snakke med alle elevene. 

Jentene på ungdomsskolen ønsket å være en god venn og bidra til å få belyst 

saken. Kartlegging av saken viser at dette er et problem blant guttene.  

Det blir nytt foreldremøte 30. januar hvor 0rganisasjonen Sterk og Klar 

kommer. Alle elever som møter og har med en foreldre – skal få en dag 

avspasering. Det vil være et opplegg for foreldre og et for elever.  

I første omgang er det ungdomsskolen, så vurderer skolen om mellomtrinnet 

skal inkluderes.  

Suppegruppa er nedlagt, men Frikirka ønsker å åpne opp for å fortsette 

dersom noen vil være med å bidra.  

I neste møte i Barn og Ungdomsteamet vil de vurdere hva som skal til 

generelt.   

 

Viktig at vi tørr å være voksen. Si fra til barn/unge når vi ser noe. For 



eksempel på butikken. Samtidig bør vi som foreldre være takknemlig for at 

noen snakker til/bryr seg om våre barn.  

 

Uttale for revidering av ordensreglement  

Ansvar for mobiler ved innlevering  

I ordens reglementet er ikke skolen ansvarlig for om mobiler blir ødelagt når 

de blir innlevert/utlevert.  

I saken som har gått gjennom kommunestyret har ikke dette vært tatt opp. 

Skolen ønsker å høre med FAU om det skal vurderes hvem som har ansvaret. 

Skolen skal kjøpe inn et større skrin med lås. Andre skoler praktiserer at 

elevene legger selv tlf i mobilhotell, samt henter den. Det finnes løsninger 

hvor hver klasse har mobilhotell i hvert klasserom.  

Et alternativet er at skolen kan være ansvarlig for mobiler dersom det er 

deksel. Er det ikke deksel – er det ikke ansvar.  

FAU foreslår at skolen har mobilhotell som er låsbart/event låses inn i skap – 

elevene legger inn mobiler og henter selv, lærer har kun ansvar for å låse 

skrinet/skapet. Anne Britt sjekker hva de slags skrin de har i Åmli.  

Det finnes også mye info ved å google låsbart mobilhotell.  

 

Det er en flink jusprofessor som har bedt elever om å protestere mot at 

mobiler som inndras. Noen mener at skolen ikke har rett til å ta inn 

telefoner. Foreløpig forholder skolen seg til valgt ordensreglement.  

 

Iflg. ordensreglementet skal telefon inndras ved gjentatte brudd på 

reglementet, da må foreldrene hente telefon på skolen. Ordensreglementet 

signerer foreldrene ved skolestart.  

 

Iflg. regelverk fra barneombud som ble lagt frem i FAU, har ikke skolen lov 

til å beholde telefon etter skoletid. Men FAU sier det er greit å beholde 

regelen.  

 

Uttale skolerute for skoleåret 2019/2020 

Forslag om at avgjørelsen tas i SU og at skolene i Nissedal kommune har lik 

avspaseringsdag. Samt ønske om annen-hvert år dyrsku-fredag og en annen 

dag.  

 

Eventuelt  

Ingen saker 


