
 

 

          

 
 

 

 

 
 

Skole og barnehage 

- Grasmyr ungdomsskole 
 

postmottak@bamble.kommune.no 

Tlf.:  35 96 57 00 

 

 Dato: 20.04.2021 

Referat fra FAU-møte ved Grasmyr ungdomsskole 22.03.202 

 

Tilstede via web-møte: 

Vibeke Ness Andersen Janne Gusfre Ingvild Aas-Hanssen Lise Sandersen 

Tore M.  Halvorsen Øyvind Danielsen Stine Dyveke Grindal Nadia Marie Steinbrenner 

Frode Kårbø Charlotte Waag Janne Gusfre Ingvild Aas-Hanssen 

 

Forfall:  

Tone Erin Lockertsen  

  

 

 

1. Informasjon fra rektor - Aktuelle saker 

 

Korona gir fremdeles strenge tiltak i samfunnet for øvrig, slik at skolene kan holde åpne. 

Skolen drives etter gult på trafikklysmodellen. 

 

Fravær på grunn av karantene og i tillegg en del og sykemeldinger fører til mer Teams 

undervisning. 

 

Ekstra skoledag skal være 21. april frem til ca. 19:00. Denne ettermiddagen er for å ta igjen 

en av de to fridagene som ble gitt før jul grunnet korona. Dagen skal brukes til blant annet 

elevenes vernerunde. Teamet for vårens vernerunde er: RESTART og mobbing. Alle elevene 

skal høsten 2021 begynne på nytt ett sted, noen ved Bamble ungdomsskole, andre i 

videregående skole. Gjennom opplegget vil elevene få innspill til hvordan de kan forberede 

seg på det som venter og det å starte på nytt, etablere nye vennskap, tenke gjennom hvilken 

rolle de ønsker å ta i en ny setting. Opplegget avsluttes med en ikke-anonym 

spørreundersøkelse for å kartlegge klassemiljøet og avdekke mobbing.  

 

 



 

 

Bamble ungdomsskole sammensetningen av klassene blir på 10 grupper på hvert trinn med 

7-9 elever på hver gruppe. Det blir ivaretatt at inndelingen av grupper gir alle elever en 

gruppe med trygge elever. Før sommeren får elevene vite hvilken kontaktlærer, klasse og 

kontaktlærergruppe de tilhører.  I juni er det planlagt besøk på den nye skolen. Det brukes en 

halv av de to dagene som skal tas igjen fra før jul til dette.  

 

Sosial samling og aktivitet er planlagt en halv dag i mai/juni hvor det ryddes sammen med et 

hyggelig og sosialt opplegg. Dette blir den siste halve dagen som skal tas igjen fra før jul.  

 

Politiet har fått besøkt noen av klassene hvor de møtte i uniform og informerte om rus, 

hærverk og nettvett. 

 

2. Møte mellom FAU representanter i Bambles ungdomsskoler og ny rektor 

 

Informasjon ble gitt av kulturskolerektor Jomik om fritidstilbudet. Det ble diskutert og 

informert om saker som skoleskyss, timeplan og valgfag, elevsammensetning, elevråd og 

hvordan FAU skal drives videre. 

 

3. Andre saker 

• Storforeldremøte i regi av FAU avventes pga. korona. 

• Både skoleball og planlegging av skoleavslutning avventes. 

 

 

4. Neste møte 

26. april 18:00-19:30, via web 

 

 

 

 

 
Referent: Charlotte Waag 


