
Nissedal kommune
Eining oppvekst og kultur

Internt notat

Vår ref. Sakshandsamar: Arkivkode: Dato:

2020/1049-16 Marius Vøllestad, 033 11.04.2021

Til:

Frå: Marius Vøllestad

Referat frå møte i FAU 15.03.2021

Desse møtte: Gro Tarraldsen, , Aud Skaardal, Anne Aarak,  Linda Felle, Åshild Reime, , 
Kjellfrid Hombrom, , Magne Haugsjå, Kim Jørgen Berntsen, Kristina Kihle-Vik, Andrea 
Fjalestad, Astrid H. og Bente Meyer 

Saker:
18/20-21: - skulebygga

 Mykje fukt i murbygget
 Må kartleggast, det kostar pengar. Frist i midten av april. Inge Holtan har pushet litt 

på
 Marius «maser» på politikkerane
 Marius har søkt midler frå staten til å kartlegge skulebygga

19/20-21: - Uteområdet småskulen
 Det har kome inn 50. 000,- frå sparebank stiftelsen, 10.000,- frå private aktørar og 

150.000,- frå kommunen. Alt Marius har bestilt har kome. 

20/20-21: -Prosjekt Elin og Kristin «Ung i Nissedal»
 Dei har vore rundt til ungdommen og snakka med dei kva dei tenkjer.
 Det blir 8 kveldar i sommarferien med opplegg for ungdommen.
 «skråninga aktivitetspark» ein offentleg arena med tanke på trivsel for ungdom. Er 

med i ein konkurranse under Tverga, der vi er kome blant topp 10 og 6-8 stykk vil få 
pengar til prosjektet. 

 Elin tlfnr: 47805042 viss nokon lurar på noko.

21/20-21:- Diverse frå Marius
 Trivsel er veldig viktig for Marius, det er låg terskel for å ta kontakt.



Side 2 av 2

 Går igjennom regler for skulen – elevane må ha begrunning for kvifor vi har dei ulike 
reglane. Reglane må vere forstålege for elevane.

 Skulen har spansk lærer med fagleg kompetanse.
 Skulen har gode planer viss nivåa skifter frå gult til rødt og omvendt.
 Nasjonale prøver: rekning over gjennomsnittet, lesing på gjennomsnittet og engelsk 

under gjennomsnittet, her må det settast inn tiltak allereie i småskulen.
 Første økta på 90 minutt er litt lang, tanke om å dele den noko opp.
 «sterk og klar « formidlar noko svak. Var retta mot dei som bur i ein by. Førebygging 

mot rus er viktig. 
 Grunna nye planar må bokparken oppdaterast

22/20-21: eventuelt
 Pc til alle på ungdomstrinnet?? Alle i 10. klasse har det no.
 Nettverket har ikkje så stor kapasitet som det bør ha. Aspit er satt på saken.
 Maur i 6. klasse rommet.
 Undersøking om lekse – nokon syntes det var vanskeleg å svare
 «liv og røre» fortsetter det? Dette er kostbart, er det mogleg å gjere noko lokalt?
 Joleballet var veldig bra slik det var i år.

23/20-21:- 17. mai gruppe
 Gruppa er godt i gang då dei allereie i fjor planla ein del. Dei må sjå kva som kjem av 

restriksjonar for kva dei kan gjennomfør. Kom forslag om rebusløp.

Referent: Bente


