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Sak 01 2019-20: Konstituering og valg til SU/kommunalt FAU  

Anette Kåsene stiller til valg  

Leder - Anette Kåsene  

Nestleder - Jeannet Stensrud  

Sekretær- Christer Gulliksen  

SU + vara - Kenneth Mandal + Roy Knutsen  

KFU + vara - Anette Kåsene + Thomas Nystad Larsen  

 
Sak 02 2019-20: Elevenes skolemiljø Fast sak  

· Støttelærer. Blir de fulgt opp? Flere klasser har manglet lekser, bøker, oppfølgning av 
elever, lite opplysninger hjem.  

Ja, elevene blir fulgt opp. Vi har nå før høstferien fokus på læringsmiljøet og rutiner. Dette 
gjelder alle klasser. Vi jobber med fag og spesialpedagoger følger opp de som trenger det. 
Husk at flere av kontaktlærerne er spesialpedagoger.  

· Etterlyser informasjon om hva som skjer for klassene, hvor lærer går ut i lange permisjoner.  

Det er ingen lærere som er ute i permisjoner. Vi har en lærer som er ute i en lengre 
sykmelding.  

· Status på prosjektet sikker skolevei?  

Saken holdes varm, med ny rådmann blir det noe endring. Hans tanke er at jobben skal 
gjøres skikkelig, og at det skal bli mindre “flikking”. Så spørs det jo hvor på lista vi havner 
da.....  

· Hva har skolen bidratt med for å fortjene Benjaminsprisen? Noen konkrete saker? Hva vil 
premiepengene eventuelt gå til? Innspill fra BENTE på hva det kanskje burde stå i 
rubrikkene på søknadsiden? 

Hvorfor bør skolen få benjaminprisen  

Skolen er en Respektskole, med elever som kommer fra flere land. Vår skole har tolerante 
omsorgsfulle elever, og vi opplever at våre nye elever synes det er godt å være her. Det 
systematiske arbeidet og den gjennomgående plattformen av respekt er grunnlinja i alt vi 
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gjør på Herre skole og SFO. Herre skole har høy grad av trivsel, og skolen jobber aktivt, 
systemisk og oppsøkende med elevmiljøet på alle trinn.  

Er det spesielle prosjekter, tenkemåter ……  

Vi jobber ikke spesielt mot rasisme, men har fokus på mennesket, eleven, miljø og Trygghet, 
Trivsel og Engasjement. Slik ivaretar vi elevers integrering, trivsel, toleranse og omsorg.  

Vi har et nært og godt samarbeid med innføringsskolen Paletten. Her får vi hjelp og 
veiledning og legger til rette for den enkelte elevens beste. Lærerne på Herre bruker mye tid 
på samtale gjennom respektprogrammet og da mot etiske og moralske tema. Forståelse og 
toleranse holdes høyt. Herre skoles verdier beskrives gjennom TRE. Trivsel, Respekt og 
Engasjement.  

På hvilken måte vil du si at skolens arbeid er langsiktig, forankret og synlig.  

Respektprogrammet holdes høyt og i live i alle Bamble kommunes skoler. Vi er 
løsningsorienterte og jobber hele tiden for at vi skal ha et godt miljø, mye læring og 
tilpasninger slik at Herre skole skal være for alle.  

Bamble skolenes visjon er ÅPNER DØRER MOT VERDEN OG FREMTIDEN BETYR AT…  

…ALLE BARN SKAL BLI VINNERE I EGET LIV UT FRA EGNE FORUTSETNINGER  

…ALLE BARN SKAL OPPLEVE HELHET OG SAMMENHENG I OPPLÆRINGSLØPET  

…ALLE BARN SKAL VÆRE INKLUDERT, OPPLEVE TRYGGHET OG MESTRING I SITT 
LÆRINGSMILJØ  

…ALLE BARN SKAL MØTE HØYT KVALIFISERTE OG PROFESJONELLE VOKSNE 
GJENNOM HELE OPPLÆRINGSLØPET  

· Hvor mange lærere er ute i friminuttene? Er det forskjell på lille/store friminutt?  

· Skal skolens nettverklinje oppgraderes? WIFI?  

· Klassebilde – Uke 40.  

 

Sak 03 2019-20:  

· Bamble kommunes priser og stipender - Alle fem gått ut.  

· Benjaminprisen - Mulig fram til 1.oktober. Kan du se på dette Anette? :)  

· Legatmidler til elevstimulerende tiltak i skolesituasjonen  

Annette sjekke opp Benjaminsprisen?  

Annette – Oppdatere facebook gruppe med nye kontakter/deltagere av FAU?  

· Bente: Innspill på hva det kanskje burde stå i rubrikkene på søknadssiden til 
Benjaminsprisen? Kanskje formulere det, så skal vi klare å få sendt det?  

 

Elevenes forslag:  

· Lan – tekniske utfordringer? WIFI?  

· Sykler – 10000 for en sykkel kanskje.  

· Kantine – Begrenset hva man får for summen.  

· Turutstyr – Lavo? Primuser? Økser, kniver, sager? Pilkeutstyr? Fiskeutstyr?  

· Programmering?  

· Sykkelstativ for breie dekk  

· Benker ute.  

· Lan Spotter  
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Sak 04 2019-20:  Innsamlingsaksjonen informasjon v/Øyvind Hansen  

· CARE. - Støtte til bedre liv, for kvinner i sårbare områder. 20.10.19  

· 25 Bøssebærere på Herre.  

· Salaby (Utfordreren, oppe for alle). www.Salaby.no/tv-aksjonen-20191  

· Rodeledere - Ønskes FAU representanter. Henter/leverer utstyr. Fordeler ruter. Registrerer 
bøssebærere.  

· Bøssebærere - Foreldre og barn fra 4-5 trinn eller hele skolen. + Frivillige.  

· Informasjon sendes ut uke 39, påmelding uke 40. Aksjon uke 42.  

· FAU representant tar imot påmelding fra klassene, for videre innmelding. Bedre kontroll. · 
www.blimed.no/boessebaerer · Catoidar.andersen@bamble.kommune.no  

· Vi går for 2 stk fra hver klasse.  

Evt: Sjekk årshjul  

Passer tidspunktet?  
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