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Arb.område/Prosjekt: 
  

   

Møtedato/-tid: 04.05.2021, kl1800.1930 

Sted: 
 

Teamsmøte 

Deltagere: Kirsten Anfinsen 
Vibeke Thommesen 
Magnus Tande Flood 
Silje Ellefsen Moen 
Erik Tveraaen Thomassen 
Monica Hegglid Berthelsen 
Maria Guribye 

Saksparter:  
         

Forfall: Magnus Tande Flood og Silje Ellefsen Moen 

Referent: Kirsten Anfinsen/Signe Nordaunet-Olsen 

Møteansvarlig: Signe Nordaunet-Olsen 

Kopi sendes til: Gro Haugan, Rugtvedt skole 

  

 
    

 
 

Pkt. Sak ANSVAR: FRIST: 

1.  Gjennomgang forrige referat 
Signe leser referat fra forrige møte. Ingen kommentarene. 
 

  

2.  3. Trygt og godt skolemiljø, jfr Opplæringsloven kap 9A. 
Elevundersøkelsen 

Stort sett greit å være elev på RS. Noen 9A-saker i forhold til 
skolemiljø. Denne våren, saker til rektor, vært noen saker på 
mellomtrinnet som gjelder bruk av digitale medier og sjargong 
mellom elever. Skolen bruker mye tid på noen trinn når slike saker 
oppstår. Ønske om at man samarbeider mer med hjemmene om 
slike saker. Signe har også tatt dette opp i FAU. Det samme gjelder 
elever på ungdomstrinnet. Elevene på ungdomstrinnet preges nok 
av at elever i er en fase i livet der de skal finne sin posisjon. 
Utfordringer på småskolen er elever med utagerende atferd, slag, 
spark m.m. Krevende for voksne, men også vanskelig for 
medelever. Alle har krav på trygt og godt skolemiljø.  
FAU- hvilke tiltak kan skolen sette inn. Hvilke ressurser har skolen? 
Signe; skolen har satt inn ekstra ansatte som man egentlig hverken 
har mulighet eller råd til. Det finnes støtteapparat, men ting tar tid, 
man må sette inn voksne når det er behov.  
Elevundersøkelsen; gode resultater, høy trivsel og gode lærere. 
Noen utfordringer for variasjon, elevmedvirkning. Resultatene på 
7.trinn og 10.trinn offentliggjøres. Enkeltelever kan påvirke 

  

Møtereferat 
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resultater. 
 

4.  Avviksrapport 
I dag har det vært vernerunde på skolen. Vaktmester, VO og rektor 
deltok. Organisatorisk, rom og inventar, informasjonsflyt. Mye 
gammelt og slitt utstyr på barneskolen. Vi gleder oss til alt vi skal 
arve fra ungdomsskolen.  
Det ble også diskutert erfaringer fra da skolen ble stengt ned rundt 
påske. Alt i alt, få smittede, gikk veldig bra. Kommunikasjon fungerte 
noenlunde greit. Man fikk en informasjon fra smittevern mht. 
ventekarantene og en annen fra skolen. Årsaken til at det var strengt 
på skolen var frykten for smitten. Foresatte og ansatte var 
tålmodige. Ønsker en evaluering av håndteringen.  
Avvik som er registrert i løpet av driftsåret. 15 B-avvik, 4 A-avvik.  
Det er enda en gang meldt at gymsal og skolekjøkken er i dårlig 
forfatning. 
Det er også meldt at ikke alle elevene på Rugtvedt har iPad. 
Årsaken til dette er at Rugtvedt har satset på andre nødvendige 
innkjøp. 
Eirik: info om gymsal og skolekjøkken; dette skulle normalt vært 
ordnet innenfor skolens ramme. Ikke penger for inneværende år, 
men meldt inn for 2022 for eiendoms oppgradering.  
 

  

5.  Virksomhetsplan 
Vi har begynt å jobbe med en ny leseplan for kommende skoleår, 
bygd på tidligere planer. 
Rugtvedt barneskole og ungdomsskole arbeider nå med hver sine 
ting med tanke på avslutning av inneværende skoleår og kommende 
skoleår. 
De fleste trinnene er nå stort sett ferdig med utviklingssamtaler, 
enten på Teams eller telefon.  
Neste års første klassinger har dessverre ikke fått komme på besøk 
til skolen. Det er lagt en plan for hvordan dette skal håndteres før 
skolestart. 
 

  

6.  Økonomi 
Innkjøp av iPad har tatt mye 
Avvik på lønn pga. ekstra støtte på noen årstrinn. Ekstra utgifter 
personalet på grunn av korona dekkes av koronamidler. 
 

  

7.  Evt: 
- Trafikk, befaring i Findal 

FAU: invitert på befaring, ungdomsskolen hjemmeskole, 
hjemmekontor, oppfordring til kjøring, tidspunktet ikke reelt. 
Vurderinger «farlig skolevei»; det var trygt for alle over 3.klasse. 1.-
3.klasse får fortsatt transport. Politiet mente at det foresattes ansvar 
å få barna trygt over veien. Gangfelt ble sett på som en falsk 
trygghet. Tungtrafikken må få fart opp bakken. Gjerder ville føre til 
problemer for brøyting.  
Familie i samme område, har fått vedtak om skoleskyss for neste 
skoleår på grunn av farlig skolevei.  
Etter befaringen forelå det et brev fra skolekontoret, der det så ut 
som om FAU hadde deltatt i vurderingen. Dette stemmer ikke.  
Det bør også gjøres en ny befaring når vi er mer tilbake til 
«normalen». Vi håper ikke at siste ord er sagt i denne saken. Mulig 
om man kan tenke seg skyss for deler av skoleåret. FAU må følge 
opp denne saken også kommende skoleår. Dette gjelder jo ikke 
bare i forbindelse med skolevei, men også på ettermiddager til 
fritidsaktiviteter. Mulig det argumentet ikke er like godt, det 
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lovpålagte er viktigst.  
Har foresatte fått god nok informasjon?  Eirik kan også ta opp saken 
i Oppvekst og Kultur i neste møte, juni 2021. Eirik: Det er to eiere av 
veien, Fylkeskommunen og Bamble kommune. Det skal bygges en 
ny bussholdeplass og fotgjengerfelt. Utfordringen er egentlig hvor 
Fylket står i denne saken.  
 

- Klatring på tak 
Det klatres på skolens tak på ettermiddager, kvelder og helger. Det 
er ødelagt takpapp og det er også laget hull. Mest skremmende 
likevel om noen barn skulle falle ned. Oppfordre foresatte til å si fra 
om de ser noen på taket, ta gjerne kontakt med skolen om man ser 
noe. Det brukes sykkelstativ, benker og «gjerder» som «stiger».  

- Sommeravslutning 
Vi har lenge «drømt» om en felles sommeravslutning for hele 
skolen. Det er også i år urealistisk pga. pandemien. FAU tenker at vi 
kanskje kunne ha en stor markering av starten på nye Rugtvedt 
barneskole.  

- 17.mai 
Skolen feirer dagen den 12.mai. 1. og 2.klasse går i tog, de andre 
klassene står rundt løypen og heier. Det blir 17.mai-leker kohort-vis 
etter lunsj. Elevene får pølser og is på skolen. 17.mai-komiteen 
sponser feiringen med 10 000 kroner.  
 
Det blir ingen ordinær feiring på skolen og i kommunen. Det har vært 
samarbeid mellom de ulike skolene i kommunen. I år inviteres det til 
traktor- og veteranbilparade på Herre, Rønholt og Rugtvedt. Også 
«artige» kjøretøy er invitert inn i paraden her på Rugtvedt.  
Flaggheising ved speiderne. Ordføreren og varaordfører hilser og 
klipper snoren for paraden. Paraden kjører gjennom alle 
byggefeltene. Smittevennlig alternativ. «17.mai ut til folket!» 

- Flytteprosess 
Ikke så mye som er på plass enda. Det foreligger en teoretisk plan. 
Barneskolen skal benytte rommene i første etasje og den store 
gymsalen. Paletten skal benytte et par rom i andre etasje. 

- Nye Rugtvedt barneskole, oppstartsmarkering 
Vi holder nå på med å få neste års personale på plass og 
timeplaner. Vi ønsker en stor familiefest i forbindelse med oppstart 
av det nye skoleåret.  
 
Ingen andre saker ble meldt inn. 
 

 


