
 

 

          

 
 

 

 

 
 

Skole og barnehage 

- Grasmyr ungdomsskole 
 

postmottak@bamble.kommune.no 

Tlf.:  35 96 57 00 

 

 Dato: 09.05.2021 

Referat fra FAU-møte ved Grasmyr ungdomsskole 26.04.2021 

 

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 Tone Erin Lockertsen Janne Gusfre Ingvild Aas-Hanssen 

 

Forfall:  

Charlotte Waag  

  

 

 

1. Informasjon fra rektor -  Aktuelle saker 

 

Noe smitte av skabb, viktig å følge regler for behandling av dette. 

 

Vernerunde på onsdag. 

 

Elevene med på rydding inne og ute. Ble plukket mye søppel ute. 

 

Overgang til ny ungdomsskole: lærerne har nå fått vite hvilke trinn de skal jobbe på. 

 

Foreldremøtet fra den nye rektoren var bra. 

 

 

Det blir ny runde med politiet for 10.klasse den 7.mai. Kom også opp forslag om at 

Rocketman prosjektet kom på besøk neste år, kanskje få en ungdom til å fortelle litt. 

 

  

 



 

 

Området rundt skolen er mye brukt. Voksne anbefales å ta en tur innom området rundt 

skolen når man er ute på tur. Slik at de vokse er syndelige og at vi følger litt med. 

 

Snakk om det å bygge en god kultur. Jomik har ansvar for fritidstilbudet og jobber med en 

ordning rundt pass av ute området, og tilbud det kan bli slik som fritidsklubb. 

 

Overskuddet på 15000 kr fra ballet. Det har kommet forslag på hvordan de bør brukes. 

Forslagene var: T-skjorter med trykk til alle. Mat den lange dagen elevene har den 7.juni. 

Legge penger inn til en utegrill i området rundt skolen. Eller legge pengene inn til neste års 

ball. FAU ble enige om at vi vil bruke pengene til mat den lange dagen. 

 

Når det gjelder ute grill, så kan man høre med kommunen om de kan sette ut. 

 

Ang. rus så informerer rektor at det er noen få som havner i andre miljøer. Men at det ikke i 

år er noen flere enn tidligere år. Det er ingen på 8.trinn og noen få på 9.og 10.trinn som de 

vet om. Miljøterapeut jobber veldig bra sammen med de andre på skolen og følger tett opp. 

Men det har også gått en del rykter som gjør at sakene blir større enn de egentlig er. Viktig at 

vi vokse er gode rollemodeller og prøver å jobbe forbyggende og ikke prøver å stenge noen 

barn ute. 

 

Kantine og handling av mat på Kiwi, alt her er ikke avklart enda. Den nye rektoren vil ikke at 

det skal være tillatt å handle på Kiwi og hva som skjer videre der var vi enige om at vi tar til 

høsten. 

 

Eller så synes vi at det er viktig med god informasjons flyt frem til ny skolestart. Vi er heldige 

på Stathelle med gode rutiner på dette og vi får god informasjon fra rektor. 

 

 

2. Neste møte 

31 mai kl.18-19 

 

 

 

 
Referent: Vibeke N. Andersen 


