
Referat FAU-møte 26.10.2021 

1. Gjennomgang navneliste deltakere FAU og info om FAU sitt mandat 

  Tilstede 

1a Silje Aspeflaten X 

1b Eli Bjørnebråten X 

2a Lisbeth Amundsen X 

2b Linn Hasås X 

3a Hanne Marie Mikalsen X 

3b Linn Kverme  

3c Øyvind Danielsen X 

4a Elin Eek Frishte Golani X 

4b Marie Sørlie Bakken  

4c Heidi Synnøve Olsen Sagafoss X 

5a Karen Gudbrandsen X 

5b Lene Rambekk X 

6a Vidar Lager X 

6b Monika Mæsel Halvorsen  

6c Laila Irene Risnes X 

7a Martin Waag X 

7b Atle Steen Hansen  

Rektor Gro Lien X 

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg er foreldregruppens talerør i samarbeid med skolen og skal bidra 
til et trygt og godt læringsmiljø for alle. Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i 
skolens virksomhet og utvikling. At deres synspunkter blir hørt og tatt hensyn til, slik 
opplæringsloven krever. Det handler ikke om å gi den ene eller andre parten rett i enkeltsaker, 
men å sikre at foreldrenes stemme også er representert. Rektor skal legge til rette for godt 
samarbeid og dialog mellom skolen og FAU. Representantene har på sin side ansvar for å følge 
opp, vedlikeholde og videreutvikle samarbeidet. 
FAU saker kan omhandle: 
  

• Vurdering av skolen 
• Utviklingsarbeid i skolen 
• Utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene 
• Planlegging og oppfølging for å fjerne mobbing 
• Sosiale tiltak for elevene 
• Organiseringen av undervisningen 
• Utforming av egen skoles mål 
• Prosjekter som gjennomføres i skolen (f.eks. IKT) 
• Arbeidet med det fysiske skolemiljøet 
• Arbeidet med nærmiljøets trafikkforhold 
• Å få et godt samarbeid mellom hjem og skole 

 

2. Skolestart på grønt nivå 

2020 ble avsluttet på grønt nivå. Dette har vi også startet opp med i høst. Vi er tilbake til 

normalen, men med fokus på håndvask og på lav terskel på å holde seg hjemme ved sykdom. 



Ved utbrudd blir det testing, men skolegang som normalt. Har hatt utbrudd ved skolen, og 

fått testet dette. Den berørte klassen ble da en egen kohort. 

Foreldregruppa i denne klassen har gitt tilbakemelding til kommuneoverlegen om misnøye 

med smittesporing og varsling. De var heller ikke fornøyd med skolens håndtering. Skolen har 

også gjort vurdering og kommet med tilbakemelding til kommunen om hvordan dette ble 

håndtert. 

Hvordan kan vi i FAU bidra til oppfølging av covid-19/ettervirkninger av covid-19? Det er 

viktig at vi sørger for at barna ikke opplever det å få/ha hatt covid som noe annet enn 

tilfeldigheter/uflaks.  

Det er viktig at elevene som er hjemme inkluderes i undervisningen når de kan det. Dette 

oppleves som mangelfullt i noen klasser. Gro følger opp dette. 

Skolen må være oppmerksom på ettervirkninger (langcovid) og hvilke effekter det kan ha. 

3. Nye læreplaner – nye fokusområder i år 

 

Skolen har fått verktøy til å jobbe med de nye læreplanene. Ukeplaner på alle trinn skal nå ha 

linker til mål i læreplan. I år har skolen organisert seg rundt felles temaer for alle klasser. Nå 

er vi kommet til årets 3.tema, «Around the world». Dette brukes til å organisere felles 

aktiviteter på tvers av trinnene. Elevrådet har meldt inn at dette er noe de har savnet under 

pandemien. 

 

Som et eksempel på overordnet tema for et trinn har 4.klasse har valgt seg «Bamble» for 

hele året. Til nå har de gjort mye forskjellig og vært mange steder i kommunen vår. 

 

4. Oppgradering uteområde (Gro) 

Gro ser at de andre skolene har fått midler til å oppgradering av uteområdene. Vi bør finne 

ut hva vi vil, og søke om midler (inkludert tippemidler) til det. Det er nå 3 år siden vi 

oppgraderte noe av uteområdene våre. Dette finansierte skolen selv. 

 

Flere av uteområdene har behov for oppgradering, og det er viktig at vi starter planlegging av 

hva vi ønsker oss. For å løfte dette videre er det behov for en plan og et prisestimat. 

 

Hvordan kan FAU bidra? Ønsker innspill til løsning, og hjelp til å utforme forslag.  

Vi foreslår at elevrådet henter inn forslag fra alle klasser og presenterer dette for FAU. Vi kan 

jobbe med dette underlag videre. Gro setter i gang elevrådet med dette. 

 

5. Informasjon fra skoleforum 

 

FAU-leder er med i Bamble kommunale foreldreutvalg, Skoleforum. Her er alle skoler og 

administrasjon ved skolekontoret deltakere. Skoleforum er et drøftingsforum. Høstens møte 

hadde følgende agenda: 

  

-Bli kjent  

-Ung Data, undersøkelsen (5-10.trinn) viste at ungdommen i Bamble har dårlig 

kulturtilbud, men hadde allikevel overaskende lite forekomst av rus. Resultatene var 

gode på mange felt 



 -Temaer som er aktuelle fra de ulike FAU’ene  

 

6. Valg/konstituering 

 

Leder -  Øyvind Danielsen 

Nestleder – Heidi Synnøve Olsen Sagafoss 

Sekretær – Lene Rambekk 

 

7. Innmeldte saker 

Fredagsklubben – det er meldt inn ønske om å få i gang dette igjen i fra 5. trinn. Vi må lodde 

interessen i foreldregruppa på 5-7.trinn. Dette vil kreve innsats fra foreldrene med 

dugnadsjobb de aktuelle fredagene. Karen følger opp representantene de aktuelle trinn 

(5,6,7) og samler inn tilbakemeldingen. 

Svømmeundervisning – det blir ikke tatt igjen noe fra pandemi-perioden. Men noen klasser 

får svømmeundervisning iht læreplanens mål. Mengden svømming i løpet av barneskolen har 

økt med den nye læreplanen. Dette var et spørsmål som kom fra flere trinn. 

Visma: Har ikke SMS-funksjon. Kommunen har ikke gjort konsekvensutredning av endringen 

fra SMS til visma-app. En representant i FAU ønsker å gå videre med dette i kraft av FAU-

medlem. FAU stiller seg ikke bak en slik henvendelse. 

Innspill til sak på neste møte: Offere fra voldsepisoder ved skolen følges ikke opp. Det er bare 

utøverene av vold som følges opp. Dette blir en sak på neste FAU-møte, Gro forbereder. 

 

Neste møte: Tirsdag 7.desember kl 1830 

 


