
Referat til FAU-møte  
 

Dato: 10.02.20  

Klokken:17.30 

Sted: Herre Skole møterom 2etg.  

 

Til stede:  

Jeannet Stensrud, Susanne Woje, Stig Magne Johansen, Hege Edvardsen, Marlene Borgstrøm, Lynn 

Veronica S. Stormo og Annette Kåsene 

 

Sak 01 2020: Elevens skolemiljø 

 Det er en pågående 9A sak på skolen.  

Sak 02 2020: Revidert handlingsplan kap. 9 

 Fungerer bra med aktivitetsgruppen i gymsalen. Det er aktiviteter der 3 ganger i uken. 

 Ønske fra rektor er at fadderne kan gå med refleksvester i skolegården for å være en 

lekevenn for de mindre elevene. Noe som ikke helt fungerer ennå. 

 Bente oppfordrer elevrådet til å være aktive. Spørre klassen om saker/ønsker osv. Håper på 

mer engasjement rundt elevrådet. Elevrådet har fått tilbud fra rektor om å delta på 

samlinger for elevråd og kurs. 

Sak 03 2020: Resultater elevundersøkelsen på skolenivå 

 Resultatet i år er litt lavere enn tidligere år. Pga mye arbeid i høst, ble undersøkelsen kun 

gjennomført på de obligatoriske trinnene, 7-10 trinn. Tidligere år er undersøkelsen blitt 

gjennomført 5-10 trinn. Derfor vil årets resultater gi et annet utslag, siden det er så få elever 

som har deltatt (21 stk). 

Sak 04 2020: Ny timeplan neste skoleår 

 Bytte av møtedag fra onsdag til tirsdag. Alle elevene slutter derfor 11:50 på tirsdagene. 

Grunnen er at tirsdager passer bedre med hensyn til teamtid og fellesmøter. 

Sak 05 2020: Fådelt skole - sammenslåtte klasser og fag 
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 Utfra tabellen har Herre skole fått 263,71 rammetimer etter antall elever som skal gå på 

Herre Skole. Dette er 17 timer mindre enn 2019-2020. Dette utgjør ca en lærer stilling. 

 

 For å nå neste års rammetimer, kunne en slått sammen to klasser f.eks 1 og 2 klasse. 

 

Men siden ikke spes.ped. timene er tatt med. Må det deles ut spes.ped timer fra 

rammetimene på 263.71. For å kunne greie dette, må flere klassetrinn slås sammen.  

Når alle spes.ped timene er fordelt til elever som har krav på dette, er det igjen rammetimer 

til 3 klassetrinn.  

Det vil si at Herre skole må slå sammen 1-4 klasse, 5-7 klasse og 8-10 klasse. 

 

 Det er i tillegg ansatt to miljøarbeidere på skolen, en av disse er vernepleier. Grunnen er at 

behovet er stort for denne kompetansen inn mot skole/klasse miljø.  

Dette er en kostnad som tas fra skolenes eget budsjett. 

 

 1 trinn vil det første halve året være alene med sin egen klassekontakt. Dette for å gi dem en 

trygg start på skolen. 

Etter jul vil 1-4 trinn slå seg sammen, og det vil da være 3 kontaktlærere på gruppen 1-4 

trinn og den siste læreren vil gå over i rollen som spes.ped på trinnet.  

Det vil si at neste års elevtall (61 stk) blir fordelt på 3 kontaktlærere. Hvordan gruppene 

fordeles, er ikke helt klart ennå. Oppgaven er gitt videre til teamlærerne på 1-4 trinn, for å 

diskutere dette. Men det kommer nok til å bli mer stasjonsjobbing. 

 

5-7 trinn og 8-10 trinn vil også fordeles på grupper med 2 kontaktlærer og 1 lærer som går 

inn i rollen som spes.ped.  Her skal også teamlærene sette seg ned for å finne ut hvordan de 

skal dele gruppene. 

 

Rektor ønsker også å skåne 10 klasse det siste halv året før eksamen, slik at de får ro fra jul 

frem mot eksamen. 

 

 Det vil bli mer tema arbeid på lærerne fra neste høst.  

Nå blir det ikke min klasse og din, men våre. Teamet må jobbe mer sammen, dele 

arbeidsstoff og arbeidsmetoder. Lage en felles plan. 

 

 Ny lærerplan kommer til høsten. Denne gir et mye friere handlingsrom for elevene. Elevene 

kan selv være med å bestemme om det er noen emner de vil jobbe mer med, eller mindre 

med.  

Derfor er tidspunkt om å gjøre denne omstilling på skolen det beste, med hensyn til at den 

nye lærerplanen også kommer til høsten. 

 

 Turid slutter 14.02. Ny ansettelse i hennes stilling vi ha en kombirolle som bl.a 

undervisningsinspektør, sosiallærer, SFO leder. Dette for å forsikre at det alltid er en på 

kontoret. Rektor er ute på mange møter, og Unni har ikke 100% stilling. Stillingen SFO leder 

blir redusert fra 100% til 50%.  

 



 Neste år blir et tøft år med ny lærerplan, ny fådelt skole. Mange ukjente veier, fallgruver osv. 

Så veien frem til høsten 2020 skal brukes godt til med hjelp av PPT veiledning, erfaringer fra 

andre fådelte skoler. Det skal lages en egen Herre modell for å drive skolen bra i fremtiden.  

 

 Høsten 2021 forsvinner ungdomskolen og 4 lærere fra ungdomstrinnet. Men fortsatt vil 

barneskolen være rund 130 elever fremover, og lærere antallet på barneskolen vil være på 

dagens nivå. 

 

 Innspill fra FAU  

 

Vi håper at ikke gruppene blir delt på faglignivå. Slik at vi får grupperinger av dårlig, bedre og 

best. Her kommer trivsel og miljø til å være veldig viktig, slik at vi skaper et godt skolemiljø 

og hindrer mobbing.  

Samtidig som vi ønsker at elevene som trenger ekstra hjelp får en mestringsfølelse, og de 

elevene som krever større utfordringer også får det. 

 

FAU ønsker å spørre våre politikere ang fordelingsnøkkelen for timer til skolene i Bamble. Vi 

ser i dagens situasjon at flere og flere elever får henvisning fra PPT, BUP ol. Det er ikke tatt 

hensyn til dette i tildelingen av rammetimer til skolene. Skolen får et veldig lite handlingsrom 

for å kunne ivareta alle elevene på skolen. Store deler av rammetimene går til vedtatte 

vedtak. Hvorfor finnes det ikke en pott med «ekstratimer» i kommunen som kan gis til 

skolene som har mange vedtak fra PPT, BUT, slik at det ikke går utover timene til de andre 

elevene på skolene?  

 

Vil ta dette med Vibeke-Emilie Abrahamsen som er Herre Skoles SU kontakt mot kommunen, 

og videre inn mot oppvekst og kultur komitéen.  

 

 

 

Sak 06 2020: Eventuelt 

A) Turid pensjonist. FAU finner på noe. 

B) Inger saker fra runden rundt bordet. 

C) Nedvask av gymsalkjøkken 2020. Annette kontakter Olala jentene som står på 

neste på vaskelisten. 

 

 

Referent Annette Kåsene 


