
Referat fra FAU-møte Langesund barneskole  

Møte nr. 2 skoleåret 2022/2023  
Bamble rådhus 03.11.22  

Til stede: Malin Pettersen (1.trinn), Vaiva Jasudaviciute Nefstad (2.trinn), Charlotte Helena 
Jacobsson (3.trinn), Susanne Arntzen (4.trinn), Camilla Lindgren-Aspaas (5.trinn), Marte 
Storås (6.trinn)  

Forfall: Kine Dinesen (7.trinn), Kenneth Broch Johnsen (rektor)  

6 22/23 Valg av roller i FAU, skoleåret 2022/23 
 
- Leder: Marte Storås  
- Nestleder: Forslag om at Kine Dinesen fortsetter. Avklares på neste møte. 
- Sekretær: Camilla Lindgren-Aspaas 
 
Valg av SU-representanter inkl. vara ble gjennomført i møtet 13.09.22. 

7 22/23 FAU-leder orienterte fra forrige BKFU 

 
Det skal blant annet gjennomføres befaring langs skoleveien flere steder i Bamble, med 
tanke på trafikale utfordringer.  

1 22/23 Trygg skolevei  

Det oppleves som roligere rund personen som har skremt flere barn langs skoleveien, men 
det er minst én kjent hendelse siden sist. Saken har også vært tema i SU.  

Like etter FAU-møtet 3. november, ble det kjent at Bamble kommune har snudd og likevel 
anmeldt tidligere hendelse(r). Det jobbes nå tverrfaglig med videre oppfølging.  

Flere foreldre har meldt fra om ukjente voksenpersoner inne på skolens område i skole/SFO-
tid. FAU stiller spørsmål ved hvordan dette (ikke) håndteres. FAU-leder snakker med 
virksomhetsleder for skole vedrørende rutiner rundt dette.  

7 21/22 Oppfølging av Elevundersøkelsen 2021/22  

Det er iverksatt tiltak for økt trivsel og godt læringsmiljø. Bedre informasjonsflyt mellom 
skole og hjem er en del av dette. FAU er svært positive til tiltakene, og er innforstått med at 
det tar tid å etablere nye rutiner.  

FAU understreker viktigheten av at barna føler seg trygge og sett - også i friminuttene. Det 
kommer fremdeles tilbakemeldinger fra elever som opplever at det er få og lite engasjerte 
voksne til stede i utetiden. 



Vedrørende kommunikasjon med hjemmet, etterlyses det ressurser ved skolen som kan 
bistå med systemforståelse og oppfølging rundt digitale hjelpemidler. Dette gjelder særlig 
elever med tilretteleggingsbehov, som eksempelvis dysleksi.  

Som oppfølging til elevundersøkelsen ønsket FAU å initiere en brukerundersøkelse for 
foreldre og foresatte, med fokus på trivsel og læring. Det viste seg at skolen allerede var i 
gang med en slik undersøkelse. Denne ble sendt ut til foresatte og ansatte 14. november.  

8 22/23 Digitale lekser og læreverk 

En del foreldre undrer seg over at (nesten) alle lekser og læreverk er digitale. Dette med 
tanke på skrivetrening og generelt læringsutbytte. Mange ønsker seg time- og lekseplan til 
foresatte på papir eller e-post.  

9 22/23 Manila-aksjonen 

Arrangementet har ikke vært gjennomført de siste årene pga. koronarestriksjoner. FAU 
mener det er klokt å benytte anledningen til å se på alternativer til den omdiskuterte 
tradisjonen. Kan vi lage et lignende opplegg i tilknytning til TV-aksjonen? Det kan øke 
engasjementet rundt bøssebæring, samtidig som elevene får et bredere perspektiv med 
fokus på ulike hjelpeorganisasjoner hvert år.  

10 22/23 Mobilfri skole 

Undersøkelser viser at mange skoler, inkl. Rugtvedt i Bamble har god erfaring med mobilfri 
skole. Mobilhotell er et tiltak som fungerer bra flere steder.  

Avgjørelsen om evt. Mobilfri skole kan og bør avgjøres på kommunalt nivå, slik at praksisen 
er lik for samtlige elever ved alle skolene i Bamble.  

11 22/23 Halloween og inkludering 

Rektor og FAU oppfordrer alle foresatte til å engasjere seg og bidra til inkludering denne 
dagen – og ved lignende anledninger som mange barn har høye forventninger til.  

Alle foreldre kan benytte klassegruppene på Facebook til å sette fokus på dette i forkant av 
formelle og uformelle sammenkomster.  


