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Referat fra FAU-møte Langesund Barneskole (LBS) 

Møte nr. 5 i skoleåret 2021 / 2022 

Fysisk møte – mandag 28.02.2022 kl. 18.00 

 

Deltakende: 

FAU-representanter / foreldre: 

1. trinn    

2. trinn Charlotte Kjærra  charlottekr63@gmail.com 

3. trinn Susanne Arntzen  susannearntzen90@gmail.com 

4. trinn Signe Marie Grave Oland Møter i SU (Samarbeidsutvalget) signemarie.oland@lede.no 

5. trinn Marte Storås Leder av FAU, møter i BKFU mrsstoraas@gmail.com 

6. trinn Kine Dinesen Nestleder FAU, møter i SU, vara til BKFU kinedinesen1989@gmail.com 

7. trinn Kjetil Nørstenes  kjetil.norstenes@gmail.com 

    

Fra skolen Rektor, Kenneth Broch Johnsen  kenneth.johnsen@bamble.kommune.no 

 

Sak 2 – 2022: 17. mai 2022 

 Pandemien har de seneste årene preget 17. mai feiringen og derigjennom kontinuiteten 

i 17. mai komiteen. Stort og akutt behov for deltakere fra foreldre-gruppen til 17. mai 

komitéen, for feiringen i 2022. 

 

Sak 7 – 2021: Nettbrett og tilgang til uønskede sider 

 Langesund barneskole ved FAU har gått i bresjen her. Den tekniske barrieren det har 

blitt tatt initiativ til for våre elever, blir nå implementert også ved kommunens øvrige 

skoler. 

 

Sak 15 – 2021: Mobilbruk på skolen 

 Skriv om dette sendt ut fra skolen 28.2.2022 

 

Sak 17 – 2021: Trafikksikkerhet 

 Kommunen er nokså tilfreds med trafikksikkerhetssituasjonen i vårt område, og 

status’en som trafikksikker kommune. De anser området for å være nokså åpent, fint 

og oversiktlig.  

 Likefult mener FAU at høy fart og manglende sikring er en fortsatt risiko. 

 For ev å komme videre i tematikken må FAU skrive en formell henvendelse til 

kommunen. 

 

Sak 4 – 2022: Storforeldremøte berammet i mai 

 https://www.barnevakten.no/ kommer onsdag 4. mai kl 18.00.  

 Sted: I skolens gymsal 

 Invitasjon sendes ut av skolen. 

 Hvordan oppnå størst mulig oppmøte ? – drodling rundt dette. 

https://www.barnevakten.no/
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Info fra skolen 

Sak 5 – 2022: Lingdys 

 Programvare for elevene med dysleksi. Skolen jobber med hvordan få til opplæring av 

de angjeldende elevene, i fht den programvaren. 

Sak 6 – 2022 Kommende 1. klasser ved LBS 

 Forbereder nå inntak av førsteklasse høsten 2022. Møter med de ulike barnehagene. 

Lært og gjort seg noen erfaringer siden forrige inntak. Mye handler om 1. skoledag, 

klasseinndeling og samarbeid med foreldrene til de nye 1. klassene.  

 Demografi: 47 barn går ut av 7. trinn til sommeren - 30 barn starter i 1. klasse til 

høsten. Dette representerer en ressurs-utfordring for skolen. 

Deretter nokså jevnt på 30-tallet for inntak av førsteklassinger de kommende 4 årene, 

før en dipp om 5 år. 

Sak 7 – 2022 Elevundersøkelsen 

 Elevundersøkelsen (spørsmål anonymisert): obligatorisk / offentlige tall for 

(barneskolens) 7. trinn, men skolen har kjørt denne undersøkelsen på 5,6, og 7. trinn.  

En del elementer å ta tak i og følge opp.  

 Skolen ser også for seg å kjøre en supplerende undersøkelse (Spekter-undersøkelsen) 

for å finne mer ut av dette. 

 

Neste FAU-møte mandag  28.02.2022 kl. 18.00 


