
Referat FAU- møte 06.11.17 

Tilstede: Julia T. Volline (første del av møte), Anne Britt Setane, Anne Karin Grimstvedt, 

Tori Tveit, Mari Baksaas, Marjan Wouts, Tove Solli Homme, Hildegunn Saltbones Tveit, Jan 

Tore Nes, Marianne Vrålstad, Inge Audun Dahle, Inge Holtan Saga. 

Referent: Inge Holtan Saga 

 

1. Valg av sekretær/ referent: Inge Holtan Saga. 

 

2. Informasjon om skolen ved inspektør Julia Volline. 

Rektor er sykemeldt inn til videre. Julia er stedfortreder i første omgang ut dette 

året. Den daglige driften går sin gang. Ulike arbeidsoppgaver er fordelt på ansatte. 

Ballbingen/ friminutt: noen episoder har oppstått pga mange elever i bingen, etter 

økt vakthold har dette gått bedre. Det er fortløpende vurdering av hvordan 

friminuttene går. Skolen er påpasselig med vakthold. Skolen ønsker 

tilbakemelding fra elever og foreldre hvis det er situasjoner som krever endringer. 

Stort sett går skoledagen fint i og med at alle elever og lærere er på samme skole. 

Status byggesak småskolen: byggingen er noe forsinket. 

Språkbruk/ holdningskampanje: på skolen har det vært og er et stort fokus på 

språkbruk, holdninger m.m. og overtredelser må det slås hardt ned på. Politiet 

hadde i høst informasjonsmøte for 5.- 10. klasse i skoletiden vedr. holdninger, 

rasisme, krenkende oppførsel og konsekvenser. Det påpekes at skolen er et 

offentlig rom, der Norske lover og regler er gjeldene, inkludert konsekvensen av 

lovbrudd. Det presises at skolens ordensreglement skal håndheves. Innspill fra 

FAU, er at det må settes fokus på å oppnå og følge opp budskapet fra politiets 

informasjonsmøte. Skal de rette holdninger videreføres, er mye av dette basert på å 

skape gode holdningene i hjemmet. Foreldre må selv være aktive med videreføring 

av denne holdningskampanjen.              

Opplæringsloven kap. 9A -5: her har det kommet endring i lovverket, bl.a barn 

som opplever krenking fra voksen person/ ansatt. Rektor/ skoleledelse ønsker 

tilbakemelding hvis elever opplever dette. 

Utviklingsarbeid: det er flere oppgaver som skal løses, men det prioriteres å 

fullføre et begrenset antall prosjekt av gangen. Aktuelt nå er leseplan i alle fag. 

3. Informasjon om tilpasset opplæring/ TPO ved Julia Volline. 

Alle elever har krav på dette og det arbeides kontinuerlig med TPO. 

Kartleggingsprøver utføres i alle trinn. 

Nasjonale prøver: skolen ønsker at alle elever skal gjennomføre. Alle vurderes 

etter de samme kompetansemålene, og det gjørs sjeldent fritak. 



Det oppfordres at foreldre følger med på lekser, og at lærer får tilbakemelding om 

elev over tid syns lekser er vanskelig eller for lite utfordrende. Det er ønske om 

tidlig innsats, derfor er denne informasjonen viktig for skolen. 

4. Innspill fra FAU og foreldre. Enkelte foreldre er bekymret for at ekstra 

arbeidsoppgaver for lærerne kan gå utover undervisningen, grunnet rektor er 

sykemeldt. Det er opplyst fra ledelse at den daglige drift går fint. Noen saker er satt på 

vent grunnet kapasitet. Det er også utlyst lærerstillinger, men det er ingen søkere. 

 

5. Evaluering av storforeldremøte uke 42: positivt med bevisstgjøring og flere gode 

eksempler for oppnåelse av gode dialoger mellom foreldre og barn. 

Innspill neste storforeldremøte: forslag om holdninger og rasisme. For elever i 

skoletid, og for foreldre og lærere på storforeldremøte. Undersøkes videre, også til sak 

i SU neste uke.  

 

6. Gjennomgang av referat fra sist FAU møte. Viser til www.nissedal.kommune.no, 

Tveit skule.  

Trekker frem:  

Det diskuteres muligheter for å finne økonomisk støtte til flere leikeapparater.   

Elevundersøkelse om trivsel og mobbing. Den er ikke utført, men blir utført i 

tidsrommet oktober- januar.  

 

FAU møter: kl 18.00 den 080118, 050318 og 070518. Om foreldrekontakter ikke kan 

møte, må det meldes til FAU leder/ nestleder. 

 

Meld inn saker. 

 

7. Flere timer i skolen. Det er ønske fra enkelte foreldre om flere timer pr uke for 

elevene. Dette gjelder spesielt fysisk aktivitet, som også har innvirkning på mestring, 

læring osv. Det er foreslått at timer med fysisk aktivitet er på starten av dagen. 

Hvis økning av timer: bør småtrinnet få timer på mandag og torsdag, og beholde 

onsdag som den er. 

Mellomtrinn: fylle opp onsdag. 

 

8. Innspill fra elevrådet til FAU: det er et sterkt ønske at foreldre snakker med elever/ 

barn om rasisme, mobbing og språkbruk i skolen. Viser til nevnt holdningskampanje. 

 

9. Foreldrenes rettigheter ved spesialsundervising i skolen. Viser til «Opplæringsloven», 

«Stortingsmelding», www.udir.no, FUG og PPT innen dette emne. 

- Foreldre kan selv be om en sakkyndig vurdering for å vurdere spesialundervisning. 

- Skolen kan be om en sakkyndig vurdering. Før skolen ber om en vurdering skal 

foreldre/ eleven samtykke til dette, jf, § 5-4 i opplæringsloven. 

http://www.nissedal.kommune.no/
http://www.udir.no/


 

10. Julefest 1.-4. klasse utgår og erstattes med åpningsfest av den nye småskolen i 2018. 

 

11. Ev  

 

Vedr. SMS fra ledelse og lærere: det er ønske at SMS kommer i god tid, hvilken 

klasse det gjelder og med mer utfyllende informasjon. 

Det er en flott informasjonskanal. 

  Informasjon er gitt ledelse og iverksatt. 

 

Innspill fra foreldre vedr. stor buss (fra Felle). Minibusser stopper ved småskolen, 

mens stor buss lar elever gå av ved busstopp ved Rv 41 slik at elever går opp veien til 

skolens parkering. Dette har skapt uheldige situasjoner med trafikk og bør løses.  

  Informasjon er gitt ledelse og har videreformidlet dette til busselskap.   

 

---------- 


