
Møtereferat FAU-møte 30.01.23 
 

Tid: Mandag 30.01.23  

Sted: Personalrommet, Rugtvedt skole 

Møteleder: Maria Guribye  

Tilstede: Ulrikke Mæhlum, Veronika Jensen Simonsen, Maria Guribye, Lise K. Olafsen, Janne Kjerstad, 

Linnea Riis Nilsen, Signe Nordaunet-Olsen 

Fravær: Per Magnus Haugen Presthammer, Nina Solli, Anita Kumar, Sjur Anders Werven Wingereid, , 

Arnt Karlsen, Hedvig Tangen Hansen, Ingeborg Espeland Jacobsen, Mona Bøe, Amy Noel Fuglset 

Referent: Linnea Riis Nilsen 

 

Agenda: 
 

1. Referat fra forrige møte 
Ingen kommentarer til forrige møtereferat 

 

2. IKKE GJENNOMFØRT: Trafikksituasjonen og skoleskyss (saken faller bort, da Nils Anders 

Bruun fra Sør-Øst Politidistrikt ikke kunne stille.  
- Maria skal spørre ham ang. resultatet av den nye fartskontrollen. 

- Det blir skoleskyss også til neste år. Foreldre vil motta skriv, skolen har allerede gitt beskjed 

til foreldre om å søke om skoleskyss fra neste år.  

- Det har vært dialog med fylket, det jobbes videre med en uttalelse til fylket fra FAU.  

- Vi har mottatt bred støtte fra politikerne om at skoleveien må sikres fra Findal, frem til 

gassveien kommer. Kommunen vil fortsatt hjelpe oss med dette.   

 

3. (IKKE GJENNOMFØRT) Handlingsveileder ved bekymring for barn, unge og familier – 

Janett Rogn Falkevik fra Bamble kommune kommer for å få våre innspill til en ny 

nettside som skal lanseres våren  (Janett Rogn Falkevik kunne ikke stille) 
 

4. Rektor informerer 
a. Trygt og godt skolemiljø: 

o Det er gjennomført en elevundersøkelse på mellomtrinnet. Denne har alle skoler i 

landet gjennomført.  

o Resultatene har kommet, og mange har kanskje sett i aviser at Bamble Kommune 

ikke har kommet så godt ut av undersøkelsen 

o For Rugtvedt skole sin del er det også meldt inn at noen blir mobbet, men da det er 

så få saker, blir det ikke oppgitt antall, da det ikke vil sikre personvernet til elevene.  

o Det som er viktig er at skolen jobber videre med dette og undersøker, da vi vet det 

er tilfeller. Det skal benyttes flere verktøy for å komme til bunns i dette, slik at de 

elevene som melder dette skal få bedre dager på skolen. Det er viktig å støtte både 



foreldre til barn og barn som blir mobbet, men også foreldre til barn og barn som 

mobber andre – da dette ikke er en lett situasjon å være i.  

o Det er også ting å glede seg over ved elevundersøkelsen, da vi ligger over 

landsgjennomsnittet for trivsel på skolen. Kun litt under på faglig utfordring og 

støtte hjemmefra. 

o Ang. melding av mobbesaker: Skolen ønsker å ta alle henvendelser seriøst. Dersom 

noen opplever å ikke bli hørt eller at skolen ikke gjør de nødvendige tiltak, kan man 

gå til Statsforvalteren i fylket.  

o Skolen skal lage handlingsplaner for innmeldte saker (ikke enhver konflikt), og det 

blir møter og samtaler med alle involverte og foresatte.  

o Det er satt inn ekstra ressurser på enkelte trinn, som foreløpig ser til å ha god 

effekt.  

o 2.-4. trinn prøver å ha alternativ skoledag på mandager for de som strever med de 

vanlige skoledagene. Det har vært mye positivt med dette.  

o Hvis man hører om noe på skolen som ikke er greit, vil skolen veldig gjerne at det 

gis beskjed. Ring eller send en melding til lærere eller rektor.  

- b.  Sommerfest og FAU-arrangementer: 

o Etter tilbakemeldingene i fjor, var det mange som var positive til felles 

sommeravslutning, men den må bare justeres litt.  

o Det må være litt mer organisering rundt 

▪ Grilling: Sikkerhet. Maria spør også 17. mai komitéen om det er mulig å 

kjøpe inn 2 griller til, så skolen har nok griller (4 stk holder) 

▪ Opprydding: Noen må ta ansvar for dette 

▪ Underholdning: Bedre lyd enn sist (evt en liten scene). Det hadde vært 

hyggelig med innslag fra klassene.  

o Nytt FAU møte 3 . mai – da kan denne avslutningen planlegges nærmere.  

- Signe vil sjekke litt mer rundt om det blir vårdugnad i våres, vil gi tilbakemelding når hun vet 

mer. 

5. Eventuelt:  
- Ombyggingen i de gamle lokalene til ungdomsskolen er i gang. Snart ferdig, men tatt litt 

lenger tid. Mat og helse og kunst og håndverk blir tilpasset disse ukene med litt mer teori.   

- Foreldremøte med Barnevakten var veldig fint. Det var ikke satt opp A4 regler for hva som 

er greit og ikke, men at alle må finne dette selv. Men mye god info som gjør en mer bevisst 

på skjermbruk, sikkerhet og hva barna kan komme utfor på nett. Savnet litt mer faglig, 

konkret og praktisk hjelp til innstillinger, hvordan sette opp ulike løsninger på telefon og 

nett.  

- Maria skal på samling med BKFU (Bamble Kommune Foreldreutvalg). Vil ytre ønske om at 7. 

klasse kan samles mer sammen før de begynner på ungdomsskolen.  

- Ungdomsskolen: Det jobbes hardt med miljøet, ingen flere store episoder. Oppgir at de har 

ganske bra trivsel på skolen i elevundersøkelsen. Utfordring at de møtes med ulike kulturer 

fra de forskjellige barneskolene. 

 

Neste møte i FAU er onsdag 3. mai (alle møter fra kl. 18 til 19.30)  

Meld gjerne inn saker til Maria på forhånd 

02.02.23 


