
Referat FAU 02.03.2020 
Tilstede: Anne Karin Grimstveit, Ann Kristin Kåsi, Magne Haugsjå, Aud Synnøve Skårdal, Hilde 

Holskar, Katrin Mei Houthuizen, Signe Marie Svalastog, Reidun Almelien, Åshild Reime, Ragnar 

Aarak, Bente Rønningen, Hildegunn Rønningen, Inge Holtan Saga, Camilla Tveit, Rut Nilsen 

 

Kommentarer fra referat fra forrige møte  

Juleballsaken som vi snakket om tidligere ble tatt med videre i SU/SMU. Det har kommet positive 

tilbakemeldinger etter juleballet i 2019. Juleballet er obligatorisk, så det er viktig å legge til rette for 

en god opplevelse for alle elevene. Det er flere ting som tas opp til vurdering, bla musikk, priser etc. 

Tilbakemelding fra flere klassekontakter som skryter av et flott arrangement.  

 

Ønske om å bytte kjoler – forslag om å gjøre noe på høsten rundt dette. Fau er positive til en 

byttekveld og at vi foreldre er ansvarlige/har regien på det.  

Positivt å ta det inn i re-design faget. Skolen stiller lokaler til disposisjon, men det er foreldre som 

gjennomfører.  

 

17. mai – skolen ønsket en ryddig kommunikasjon mellom foreldre og skole. Skolen ønsker en 

kontaktperson. Tilbakemelding i FAU er at kommunikasjon mellom fleirbrukshuset/kultur, skole og 

ulike komiteer kan være noe svevende. Det er Hilde Holskar som er leder for 17. mai komiteen og 

det er bare å kontakte ho.  

 

Info fra rektor  

Revidering av ordensreglementet 

Skolen ønsker et punkt om erstatningsplikt vedr ødelagte Ipad’er. Det er ulikt hvordan Ipad’er 

behandles.  

Det har vært flere tilfeller av knuste skjermer, spesielt på ungdomsskolen. Det burde være mer 

forpliktende for elevene å ta vare på Ipad’en. Ifølge lovverket har skolen vært romslige når det 

gjelder erstatning så langt. Gratisprinsippet gjelder ikke.  

Fau er positive til det.  

 

Elevundersøkelse  

Gode resultater og en veldig bra tilbakemelding. 3.5 og høyere er bra, det meste lå over 3.5. Man må 

se resultatene opp mot tidligere resultater, for eksempel uro i timene har gått opp. Mobbing 4,9 - 

det er god lesing. Undersøkelsen er gjennomført i 7. og 10. klasse.  

Ting som var mindre bra er forståelse for å ha nytte av skolearbeidet.  

Info fra rektor er at ny læreplan innebærer mye praktisk og variert undervisning. Info fra rektor om 

at prosjektet Liv og Rør er halvvert, skolen gapte noe høyt. Fra høsten øker skolen aktiviteten.  

Rektor informerte om Spekter-undersøkelse som gjennomføres 2 ganger pr år ikke er anonym. Det 

gjør det mulig å fange opp de tilfellene som må tas tak i.  

 

Nasjonale prøver  

5. klasse – engelsk var lav i forhold til Telemark/Norge. Norsk og regning var helt på det jevne.  

8. klasse – bra i engelsk og regning, noe lavere på lesing.  

9. klasse – lesing var jevnt med Telemark, på regning var det høyt resultat, utrolig bra iflg rektor.  

 

For å få fritak må det foreligge særskilte grunnlag. Rektor har vært opptatt at alle skal med, vært 

streng på dette.  



Det er nå laget nye retningslinjer på fritak. Nå er det på et nivå som gjelder fritak forøvrig.  

 

60-minutter skoletime  

Det har vært tatt opp mange ganger, nå har de begynt å se på det. Nasjonalt er det 60-minutter som 

praktiseres. Det er delt om hva som er best for elevene, men skolen jobber med å få innspill fra 

lærerne, skal opp i SU i uke 11.  

 

Rektor-gruppa som avgjør saken og eventuelle endringer gjøres fra høsten. Ønske fra ledelsen og ha 

en lik plan for alle skoletrinn.  

 

Sterk og klar  

Gjelder ungdomsskolen. Det er et foreldreveiledningsprogram som følge av utfordringer knyttet til 

rus/alkohol. Det er et kjempe bra program og skolen oppfordrer til å møte.  

Veldig gode temaer/tips som man får. Alle bør stille opp.  

Det er 2 samlinger i 8. klasse, 1 i 9. klasse og 1 i 10. klasse, med ulike temaer.  

 

Budsjett  

Skolen må kutte 2, 5 årsverk, men det vil være 1 årsverk som overordnet påvirker skolen. 

 

Reidun er nå einingsleier for skole og det er utlyst stilling som rektor ved Tveit skole.  

 

Ønske om PC i 10. klasse  

Et innspill fra Fau er å bruke tastatur til Ipad’ene i stedet for PC.  

Forslag om tastatur fra 5. – 10. klasse.  

Poenget med PC for 10. klasse er at eksamen skal leveres på PC. Samt bedre programvare ved  

tilrettelegging.  

 

Rutine for valg av klassekontakt  

Viktig å være klar over hvilke oppgaver som ligger i det å være klassekontakt. Klassekontaktene bør 

informere på foreldremøte hva det innebærer. I tillegg bør det være et av hvert kjønn.  

I Fug-brosjyre står det info om hva det innebærer.  

 

Valg av elevrådsrepresentant skal opp i SU. Det må ses på rutinene for hvordan det gjøres.  

 

Målsetting for årets FAU 

Tenker gjennom hva som er viktig for FAU for skoleåret. Det er viktig å ta tak i det ved skolestart.  

Det har blitt lagt ned ressurser vedr det psyko-sosiale miljøet. Det har gjort flere tiltak, blant annet 

sentrumsordning. Det jobbes med aktuelle saker som kommer dukker opp.  

 

Skoleruta  

Ønske om 4 planleggingsdager i august før skolestart. Det blir da færre planleggingsdager iløpet av 

skoleåret, totalt 6 dager.  

Det skal avspaseres 2 dager i løpet av skoleåret. Forslag om dyrsku-fredagen og siste dagen før 

skoleslutt.  

 

Status uteområde småskolen 

Det er ikke jobbet med så langt. Klassekontaktene snakker med klassene og ber om innspill til hva 

som ønsker å søkes om og hvem som kan ta jobben med å søke.  



 

Skyssordning for elever på videregående skoler i Vest-Telemark  

I Nissedal kommune må elevene flytte, dette gjelder spesielt for kommunen vår. Det må jobbes med 

et godt kollektiv tilbud for disse elevene. Det er en orienteringssak til FAU.  

 

Parkering på småskolen 

Foreldre må kunne parkere langs gjerde, det har vært flere farlige situasjoner og det kan fort gå galt. 

Kommunen må komme med et godt alternativ for at foreldrene skal slutte å parkere der.  

 

Neste FAU-møte: Signe Marie er bortreist 4. mai og vi flytter møte til 27. april.  

 

Referent  

Ann Kristin Kåsi, 02.03.2020 


