
Referat fra FAU-møtet mandag 14.03.2022 
 
Disse møtte: Anne Aarak, Hans Kristian Nordgaard-Tveit, Camilla Sunde Haugstøyl, Pål Arne 
Haugsjå, Kjellfrid Homdrom, Arnar Vågen, Herdis Gautefald, Julia T. Vik, Anne Karin 
Grimstveit, Rune Lauvdal, Andrea Fjalestad, Astrid Pedersen. 

 
Sak 1. Godkjenning av referat fra sist møte  
Referat ok.  

 

Sak 2. Evaluering av vinterballet 
På grunn av covid ble juleballet erstattet av et vinterball. Tilbakemeldingene var at det 
hadde vært veldig hyggelig og elevene var svært fornøyde.  
Satser på å kunne gjennomføre juleball som normalt neste år.  
 
Sak 3. Skulebygningane 
Ting tar tid, men i vinterferien hadde Teknisk eining befaring på skolen sammen med en 
arkitekt.  
 

Etter FAU-møtet sendte leder Magne Andre ut svar han hadde fått fra Teknisk da han hadde 
etterspurt status for arbeidet rundt skolebygningene. Legger ved punktene i svaret her: 

 

- Holder på med å få en oversikt over tilstanden til storskulen, basseng og uteområde. 
- Samarbeider med BWT (Best Water Technology) om tilstandsrapport på bassenget 

med et kostnadsoverslag på eventuelle utbedringer og forslag til enøk tiltak.  
- Ventec lager en tilstandsrapport av ventilasjonsanlegg og rørsystem for å se om noe 

kan brukes om igjen.  
- Dyrud har tilstandsvurdert elektrisk anlegg i murbygget og paviljong.  
- Sweco har lagd rapport for brannsikkerheten til storskulen.  
- Jeg (leder på Teknisk) brukte vinterferieuka sammen med en arkitekt og vaktmester 

for å gjøre oss kjent med bygningene og se på tilstanden og mulige løsninger på 
utfordringer med skulebygget.  

- Det er viktig å se på alternativer for å energi effektivisere bygget. Da tenker jeg på 
solceller, styresystem for strømsparing og etterisolering.  

- Til slutt skal vi utarbeide alternativ til løsning i samarbeid med skulen og arkitekt med 
prislapp. Et slikt forslag kan være klart i løpet av høsten.   

 
Sak 4. Skuletur 
Det blir ikke 10. klassetur til Polen nå til våren. Foreløpig ikke bestemt hvor de legger turen. 
9. klasse planlegger fortsatt Polen tur til høsten.  
Innspill om å høre med kommunen om det er mulig å øke tilskuddet hver elev får, da det har 
vært det samme i mange år.  
Forslag ift. dugnad: salg av julekalender med sponsa gevinster. Det vil gi en god inntekt.  
(UL Vårsol hadde stor suksess da de gjennomførte dette).  
 
Sak 5. 17.mai-gruppe og rutine for samarbeid med skulen 
17.mai-komiteen er godt i gang med planleggingen, og melder om at de straks skal ta 
kontakt med skolen i.f.t. samarbeid.  
Viktig å få til en normal 17.maifeiring i år.  



Sak 6. Informasjon frå rektor: 
- Covid 19-situasjonen 

Covid skal nå håndteres som en vanlig influensa. Sykefraværet er på veg ned.  
Skriftlig og muntlig eksamen utgår i år. Standpunkt settes ut fra andre resultater.  
Skolen har ansatt to faste vikarer ut skoleåret som er fast tilstede på huset. 
 

- Krigen i Ukraina  
Departementet har sendt ut en veiledning til alle lærere som de skal bruke for å 
forklare barna om krigen. Viktig at barna ikke blir skremt, men får god og riktig 
informasjon. Foreldre må også snakke med barna om dette hjemme, da mange kan 
føle seg utrygge av alt de ser/leser i media osv.  
 

- Resultat av nasjonale prøver 
5. klasse, 8. klasse og 9. klasse har gjennomført nasjonale prøver i engelsk, lesning og 
regning. Nissedalsskulen ligger over gjennomsnittet målt mot både fylket og landet.  
Dette er svært gode resultater og noe alle skal være skikkelig stolte over.  
 

- Trafikksikker kommune 
Innspill fra foreldre i 6.klasse: 
- Er det mulig å få bussene til å stå klare ved barneskolen når det ringer ut slik at 
trafikkfarlige situasjoner forebygges? Trafikkvakter også bra.  
- Forslag om å sperre av fysisk for trafikk på hjørnet av skolebygg før inngang 
Fleirbrukshus? (Bør kanskje sette opp skilt – parkering forbudt). 
- Parkering foran bibliotek er underdimensjonert ift. når mange bruker 
Fleirbrukshuset samtidig til trening f.eks. Må ha alternativ parkeringsplan før en 
eventuelt kan sperre av skoleområdet. Forslag om å asfaltere mer av plassen foran 
biblioteket og markere opp P-plasser for å pakke bilene tettere.  
- Ønske om mer belysning ved ballbinge og ved innkjøring til skoleplass.  
I tillegg ble det nevnt fra foreldre at hele skoleplassen ved Tveit burde vært bedre 
opplyst.  
- Ønske om å flytte postkassestativ og regelmessig fjerne busker som sperrer sikt ved 
innkjøring til skoleplass.  
- Ønske om forbud mot elektriske sparkesykler på skoleplass, innlevering av nøkler 
sammen med mobil i mobilhotell f.eks. Utfordring med fart og hjelmbruk ved lån i 
skoletida.  
- Ønske om fartsdump utenfor barneskolen.  
Det ble lagt til: Dårlige og farlige parkeringsmuligheter ved barneskolen. Farlig av og 
påstigning. Bør utbedres.  
- Ønske om en byttedag, kjøp og salg av brukte ski og sykler.  
Innspill fra FAU: kanskje dette heller er noe for idrettslaget å arrangere? 
- Ift. Trafikksikker kommune ble også Treungenbrua nevnt. Prosjektet er i startgropa 
og FAU ber om å få fortgang på omlegging av veien pga. trafikkfarlig skolevei.  
 

- Informasjon om årets budsjett 
Ingen store endringer i 2022.  
Innkjøp av nye læreverk (240.000,-) 
Gratis skolemat hver dag for elevene i ungdomsskolen fra august 2022 (152.000,-) 
 

Skuleruta 2022/2023 
Skolen ønsker 4 planleggingsdager i august.  
Forslag om avspaseringsdag 22.12.2022. 



 

- Status uteområde storskulen 
Har 300.000,- til rådighet. Det vil foreløpig komme noen flyttbare apparater barna kan 
leke med, inntil mer permanente aktiviteter kommer på plass.   
 
Sak 7. Eventuelt 

- Tastatur 
Ønske fra FAU om å kjøpe inn tastatur til alle fra 1.-10. klasse, i tråd med gjeldende 
lovverk ift. prøver, tentamen, eksamen osv.  
 

- Elever, mobbing  
Det har vært noen tilfeller på storskulen/garderoben der det har blitt kommentert på 
kropp/utseende/klær osv. Dette er noe som er totalt uakseptabelt, og noe rektor slår 
hardt ned på. Her skal det være nulltoleranse, og det jobbes videre med saken.  
Veldig viktig at foreldre er bevisste hjemme på hvordan de ordlegger seg og hvordan 
de omtaler andre på. Barna snapper opp alt.  
Rektor kommer til å ha foredrag i alle klasser om forebygging av mobbing og 
bevisstgjøring på oppførsel.  
 
 
 
 

Neste FAU-møte er 09.05.2022 
 
 
Referent: Kjellfrid Homdrom 


