
Referat fra FAU-møte Langesund barneskole 

Møte nr. 1 skoleåret 2022/2023 

Langesund barneskole 13.09.22 

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), 

Kenneth Broch Johnsen (rektor) 

Forfall: Kine Dinesen (7.trinn) 

 

SAK 7/22: Elevundersøkelsen 2021/2022 

Oppfølging av sak fra forrige skoleår, vedrørende resultat av elevundersøkelsen for daværende 5.-

7.trinn. Det er fremdeles utfordringer rundt informasjonsflyt og kommunikasjon skole/hjem. 

 

Skolen har satt inn målrettede tiltak for økt trivsel og bedre læringsmiljø. Det er bla. igangsatt en 

prøveordning der klassene skal betraktes og behandles mer som ett trinn, i stedet for adskilte klasser. 

Det er ønskelig med større grad av samarbeid og at alle skal ha lik tilgang på informasjon. Det er også 

iverksatt nytt inspeksjonsreglement som skal sørge for et godt miljø i skolegården. 

Rektor sier at skolen er godt i gang med denne jobben, men presiserer at det innebærer en stor 

praksisendring og må betraktes som et langsiktig arbeid.  

 

1 22/23: Trygg skolevei 

 

Flere foreldre har meldt bekymring rundt en konkret person som har skremt elever langs skoleveien. 

Det er sendt ut en felles melding vedrørende dette på Facebook-gruppene til hvert klassetrinn. FAU 

oppfordrer foreldre til å snakke med barna og kontakte politiet dersom elevene opplever skremmende 

situasjoner.  

 

2 22/23: TV-aksjonen 

 

Det har kommet en henvendelse fra Bamble kommune, med ønske om at elever og foresatte bidrar i 

årets TV-aksjon for Leger uten grenser. FAU oppfordrer alle til å melde seg som bøssebærere.  

Det bør komme informasjon hjem til foreldre via skolen, om hvordan man går frem for å bli 

bøssebærer.  

 

3 22/23: Sykkelopplæring 

Spørsmål om det er mulig å gjennomføre sykkelopplæring før 4. klasse, siden veldig mange begynner 

å sykle tidligere.  

Tidspunkt for opplæringen henger mulig sammen med nasjonale anbefalinger i lys av modenhet og 

evne til å analysere trafikkbildet.  

Tilbudet i år blir som tidligere, og deretter skal tjenesten evalueres.  

 



4 22/23: Leksehjelp 

5.-7.klasse har tilbud om leksehjelp etter skolen. Det har kommet spørsmål om 4.klasse kan få samme 

mulighet.  

Rektor sier at det ikke er aktuelt nå. Dette på grunn av ressurser og fordi 4. klasse allerede har et tilbud 

via SFO.  

 

5 22/23: Valg av representanter til SU 

Charlotte Helena Jacobsson og Susanne Arntzen er valgt inn som FAU sine representanter i 

Samarbeidsutvalget (SU) dette skoleåret. Malin Pettersen er vararepresentant.  


