
Referat fra FAU-møte (27.5.2019)  

 
 

OPPMØTE: 
 

 

10A 
S - 
Jannicke 
Krogh 

10B 
N - Beate Hoel 
Løken 

10C 
I - Anette Bjørnbom 

10D 10E 
l S -  

10F 
N -  

 

9A 
S - Szilvia 
Skog 

9B 
I - Marianne 
Hella  
 

9C 
 

9D 
ST - Jon 
Flakstad 

9E 
N -  

9F 
S - 
 

9G 
St - Gurbinder 
Singh 

8A 8B 
S - Lars 
Svaneberg 
Jakobsen 

8C 
S Weber, Els-Mari 
og Ida - Eline Engh ( 
Vara) 
 

8D -  8E 
Hanne 
Huitfeldt St 

8F 
I - Marius 
Botten 
 

8G 
I - John Harald 
Johansen 
 

 
Gruppetilhørighet S= Skolebygg N=Nærmiljø I=Info   St=Styret 
 
REFERENT: Gurbinder 
 
Møteleder: Jon 
 
Innkalling – agenda: 
 
 

DAGSORDEN 
• Privatundervisning – forespørsel fra UNAK 
• Informasjon fra Skolebygg-gruppe 
• Informasjon fra Nærmiljøgruppen 
• Informasjon fra Infogruppen 
• Informasjon fra rektor 
• Valg 
• Neste FAU møte  
• Eventuelt 

 
 
 
 
Privatundervisning 
 

• Mottatt forespørsel fra UNAK om å få presentere seg på FAU møte 
• Utenfor FAU sitt mandat, men opp til FAU å bestemme: 

• Hva med konkurrenter? 
• Hva vil eventuelt FAU oppnå med en slik presentasjon? 



• Anbefaling til skole? 
• Anbefaling til foreldre?  

De ønsket å presentere seg, Jon informerte kort tjenestene de tilbyr.  
 
Info fra gruppene 
 

• Status på skolebygg 
• SMU-møte. 
• Skolebygg gruppe, intet nytt.  
• Har ikke vært noe møte siden sist. Bygget er på vei.  
• Når ferdig med nytt bygg, begynner med renovering av eksisterende bygget i 

2022.  
 
 

• Natteravn – status 
• Fortsetter med den ordningen som finnes fra før. Sella gir seg som Natteravns 

ansvarlig, FAU må velge en ny Natteravnsansvarlig.  
• Listen bør være klare til høsten før skole-start.  
• Manglende info. – Ber rektor innkalle til presentasjon om Natteravn  
• Kort varsel, trenger info tidlig i skole året og oppsett med liste 

- Første FAU møte – valg av nytt Natteravn ansvarlig.  
 

• Undersøke ulik praksis fra trinnene på lekse-mengde og lekse-fri. 
• Marius: 

• Lekser, kan være demotiverende. 
• Det bør være lik / jevn lekse fordeling  
• Mengdetrening ...?  
• Er det riktig bruk av lærernes ressurs å redegjøre for lekse-mengde 
• Forespørsel til skole for strategien for lekser 
• Blir et tema i forbindelse med nye læreplaner  

 
 
Informasjon fra rektor Vibeke 

• Unge Abel 
• Skolen vant Unge Abel konkurransen – 9A 

 
• Spørsmål fra FAU: 

• Innsats knyttet mobilfri friminutter 
• Skolen har bestemt ansvar for mobil hotell, lærerne styrer tilgang til 

mobiler. Skal lære å bruke mobil-tlf. Legge opp til at ungdommene 
gjør annet enn å sitte på mobil 

• Ser ikke løsning med forbud med mobil 
 

• Vurdering uten karakter på 8.trinn 
• Skal kunne bruke dette som forbedringsverktøy 
• Skal gi halvårsvurdering med karakter 
• Skal få en verbal vurdering 



• Foreldre har tilgang til å se vurderinger i its  
 

• Klasseturer (eget punkt) 
• Skal jobbe litt mer med 8. trinn hvordan de skal gjøre det 
• Hvordan skal FAU legge opp til aktiviteter i forhold til innsamling for 

turer 
• Ønsker å ikke ha for dyrt, lav terskel for å at barn kan være med 
• skolen ønsker beholde gratis prinsipp, FAU må diskutere om de kan 

bistå mht finansieringsordning  
• møte med 8. trinn klassekontakter/FAU repr avholdt - skolen skal 

sende to alternative opplegg til vurdering- Et uten kost for foreldrene 
og et ifht Rjukan tur hvor det kreves finansiering. Kommer tilbake til 
FAU på  denne. 

• Skolen ønsker å etablere en tradisjon  
• Sammensetning av klasser, prosess skoleåret 2019/20 

• Det skal være en jevn fordeling 
• Skolen setter ikke klassene sammen med bakgrunn av faglig nivå 
• Skolen klarer ikke å forutse om en klasse blir sterk i et fag 
• Skolen har endret prosess (vært i kontakt med barneskole) 

• Skal ha fokus på jevn sammensetning i forhold til faglig nivå  
• FAU ser positivt på at skolen setter fokus på dette og viser åpenhet 

 
• Anmerkninger og rutine knyttet til dette 

• Det er lagd en veiviser til føring av anmerkninger, slik at lærerne har 
en lik praksis  

• FAU har fått dokumentet om anmerkninger og rutiner, FAU kan ha 
den til lesing og gi kommentar om ønskelig. 

 
• Nettvett (ikke formulert som spørsmål). Planer for 8.trinn skoleåret 2019/20 

• Trenger nettvett program for 8.trinn  
• Temakveld (foreldremøte) og jobbe med nettvett i klassene 
• Forebyggende jobb som skolen ønsker å gjøre for 8. 

 
• Ansettelser 

• Ansatt 2 miljøterapeuter; Aleksander (fra Holmen skole), Daniel (sykepleier, 
psykisk helse, elevgruppe og aktiviteter for elever)  

• 6 nye kontaktlærer, blanding med senior og nye lærere  
• Helse sykepleier kommer til høsten 
• Utlysning av sosiallærer? Fikk ikke gode nok søkere 

 
• Nybygg 

• Skjer lite, nybygget blir reist uten vedtatt plan for hovedbygget 
• De har ikke vurdert rehabiliterings grad av hovedbygget 
• Gammel og nytt bygg må sees i sammenheng, samt at man må se på alle 

funksjonene sammen 
• Paviljongen er fin og det blir en fin løsning  



• Det er gjort volum studie, OVK har ikke godkjent planen for bygget. Nybygg 
er eget prosjekt og rehabilitering er i eget prosjekt. Rektor ønsker å se det i 
sammenheng.  

• Det blir PC til alle på skolen. I kunst og håndverk /musikk vil kanskje få noen 
Ipad. 

• Lærerne blir kurset i OneNote – class rom 
 
 

Turer i skolens regi - ide diskusjon 
FAU – gir oppsett for innsamling  
Innsamling til FAU som da fordeles på klassene  
FAU har en Vipps konto som kunne brukes.  
 
Sette opp en gruppe som skal legge opp til en liste med mulige aktiviteter styrt/hjulpet av 
FAU for skoletur.  
Ida 8c, Szilvia 9A.  
 
 
SMU – Skolemiljøutvalg- har vært et møte hvor SMU repr Jannike var tilstede. Øke 
deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. 

• Gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljø – Ikke rett til å fatte bindende 
vedtak. 

• Noen har tatt opp støy men lite å gjøre før ombygging hvor stille-rom 
diskuteres 

• Det har vært en stor reduksjon i mobbing 
 

Driftsstyret 
• Annette Bjørnbom slutter  
• Ny representant(er) -  må velges på første møte i september - gjelder fra 

januar 
• Vara 

 
 

Valg:  
Driftsstyret; - Ny repr er Marius 8F. Jannicke sitter som vara ut året. 

 
SMU representanter: Els-Mari 8C og vara-smu John Harald 8G  

 
 
Eventuelt 
Ny – Fau-leder. Når FAU starter opp etter sommeren er det valg  av ny FAU-leder og nye 
styremedlemmer  

 
 
Neste møte:  11.9.2019 
 
Driftsstyremøte:  



Onsdag, 11. sept. 2019 

Mandag, 18. nov. 2019 

Torsdag, 16. jan. 2020 

Mandag 9.mars. 2020 

Onsdag 27. mai 2020 

 


