Referat fra FAU-møte Langesund Barneskole (LBS)
(FAU = Foreldrenes ArbeidsUtvalg)
holdt på skolen – mandag 18.10.2021 kl. 18.30

Deltakende:
FAU-representanter / foreldre:
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
6. trinn
7. trinn

Anna Thompson
Susanne Arntzen
Signe Marie Grave Oland
Marte Storås
Veronica Nilsen Engan
Kine Dinesen
Kjetil Nørstenes

Fra skolen

Rektor, Kenneth Broch Johnsen

Vara til FAU for Charlotte Kjærra

Leder av FAU
Vara på trinnet
Nestleder FAU

mrsstoraas@gmail.com
kinedinesen1989@gmail.com
kjetil.norstenes@gmail.com
kenneth.johnsen@bamble.kommune.no

FAU-representanter er i utgangspunktet valgt for 2 år. FAU-representanter er ikke nødvendigvis
klassekontakter. Dog er klassekontakter vara-representanter til FAU.

Sak 1 – 2021: Konstituering av FAU samt valg til SU (Samarbeidsutvalg)
og BKFU (Bamble Kommunale ForeldreUtvalg)
Dette var 1. møte for skoleåret 2021 / 2022. Derfor et behov for å tydeliggjøre roller i FAU, for det
kommende året:




Leder FAU
Nestleder FAU
Sekretær FAU

- Marte Storås
- Kine Dinesen
- Kjetil Nørstenes

Samarbeidsutvalget er skolens høyeste styringsorgan. En arena der representanter for skolens ansatte,
foreldrene og elevene møter kommunepolitikere. Fire møter pr år, to pr semester. Fast saksliste:
økonomi / budsjett, styringsmål / virksomhetsplan etc.
Representanter fra FAU – til SU og BKFU:
SU
Kine Dinesen
Signe Marie Grave Oland

BKFU
Marte Storås
Kine Dinesen

vara

Sak 2 – 2021: Organisering av FAU:
Møtereferater fra FAU


blir distribuert digitalt til samtlige av skolens foreldre via Visma,
samt lagt på skolens hjemmeside.

Plan for kommende FAU-møter


FAU-møter er berammet hver tredje mandag i mnd. kl. 18.30
o Der dette ikke kolliderer med møter i SU: 1. nov, 10. januar, 14. mars, 9. mai
o Neste FAU-møte mandag 15.11 kl. 18.30
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Sak 3 – 2021: Skolens gymsal


Rektor orienterte om at Langesund Idrettsforening (LIF) disponerer nå gymsalen på
barneskolen utenom skoletiden. LIF har pr nå treningstider på ettermiddag/kveld
mandag – torsdag + søndag. (Dette etter at klubbens avtale med å disponere gymsalen
på U-skolen har fått en uklar fremtid. Gymsalen på LBS er da blitt erstatnings-sal for
gymsalen på U-skolen).
o Skolen sitter heretter med mindre oversikt og innflytelse mht. bruken av
gymsalen. Forespørsler om lån av gymsal skal heretter derfor rettes til
servicetorget i kommunen
https://www.bamble.kommune.no/kommunen-var/servicetorget1/
 35 96 50 00

Sak 4 – 2021: SMISO (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep)


Skolen har en avtale med SMISO i fylket. De legger frem et opplæringsopplegg, for
visse års-trinn på skolen. Dette i henhold til rektor.

Sak 5 – 2021: Skolens veldedighetsarbeid - Manila-aksjonen (ofte gjennomført i februar)





Elevenes innsikt og læringsutbytte omkring dette ?
o Mulig å integrere aksjon/veldedighetshensynet tydeligere inn i undervisningen
fremover ? Elevrådet ha en rolle ?
Show- og basar/kommersiell-faktoren rundt arrangementet har den blitt for
dominerende ?
Prøve et annet formål ? å innrette aksjonen etter ?

Sak 6 – 2021: 17. mai arrangement





Fra og med 2022 vil det være barneskolens to siste trinn, altså 6. og 7. trinn som
arrangerer 17. mai i Langesund.
Det er kommunen som inviterer til 17. mai komité. 17. mai komité har tradisjonelt
pleid å være et samarbeid mellom laveste trinn på U-skolen (8. klasse) og eldste trinn
(7. klasse) på barneskolen. Mer presist 17. mai komiteen har blitt rekruttert blant 7.
klasse-foreldrene, men representantene satt i to år, altså tom 8. klasse. Dette for å sikre
kontinuitet samt akkumulere og overføre læring fra årstrinn til årstrinn. Nye 7. trinn
representanter ble valgt omtrent ved skolestart.
o Denne kontinuiteten samt og opplærings/overførings-effekten fra trinn til trinn
er nå brutt.
Til neste år, kommende 17. mai, altså i 2022 vil det 8. trinnet være tilknyttet en stor
regional U-skole. Klassene og elevene er der spredt utover et stort geografisk
nedslagsfelt, som favner en rekke lokale 17. mai arrangementer. Det legges så langt
FAU erfarer derfor ikke opp til at ny regional U-skole, eller elevenes foreldre, da skal
involveres i 17. mai arrangement eller komité.
o Rektor spiller inn 17. mai som sak til møtet i BKFU, 20.10.2021.
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Sak 7 – 2021: Det er dessverre fortsatt tilgang pornografisk innhold på elevenes iPads.



FAU følger opp overfor ITG (IT-samarbeidet i Grenland) om hvorfor sperre-filtre ikke
er lagt inn på tablets etc.
Denne tematikken er angivelig også en sak egnet for BKFU. Dette fordi det treffer
samtlige skoler i Bamble kommune. Sikkert også de øvrige kommunene i regionen.

Sak 8 – 2021: Kan foreldremøtene oppleves mer informative, meningsfylte
og skape engasjement ?


Kan det tas noen grep for å forbedre foreldremøter – struktur / innhold ?
o Mer om dette i neste FAU-møte

Sak 9 – 2021: Kommunikasjon skole – hjem





Forbedringsforslag ? Nye elever i klassen eksempelvis – tilstrebe og opprette
ensartede informasjonsprosedyrer / praksis, gjeldende for samtlige klasser og trinn.
o Mer om dette i neste FAU-møte
Hvordan kjenne til det som undervises i de fagene hvor det ikke er lekser ?
o For å kunne hjelpe egne barn hjemme
De tre store fagene (norsk, engelsk, matte) hvor det er lekser.
o Ønskelig med oversikt / plan over løpende fokus-områder. Vanskelig å kjenne
til dette når det er digitale læremidler som i liten grad viser en helhet.
o Nasjonal læreplan skisserer faglig forløp og progresjon. Hva hvis avvik
mellom opplevd underviste temaer og den offisielle læreplanen ?

Annet
Ytterligere ev anbefalte kilder til informasjon:






https://www.bamble.kommune.no/SB/skoler/langesund-barneskole/
https://www.bamble.kommune.no/contentassets/bbe6503c00204c15bbaa9bf09b78d3f6/skoler
ute-2021-2022.pdf
https://www.bamble.kommune.no/contentassets/bbe6503c00204c15bbaa9bf09b78d3f6/nyorga
nisering-av-skoledagen-ved-langesund-barneskole-003.pdf
https://www.bamble.kommune.no/contentassets/bbe6503c00204c15bbaa9bf09b78d3f6/vir
ksomhetsplan-langesund-barneskole-2020-2021.pdf
www.fug.no
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