
 

 

          

 
 

 

 

 
 

Skole og barnehage 

- Grasmyr ungdomsskole 
 

postmottak@bamble.kommune.no 

Tlf.:  35 96 57 00 

 

 Dato: 09.12.2020 

Referat fra FAU-møte ved Grasmyr ungdomsskole 30.11.2020 

 

Tilstede via web-møte: 

Vibeke Ness Andersen Tore M. Halvorsen Ingvild Aas-Hanssen Lise Sandersen 

Tone Erin Lockertsen Øyvind Danielsen Stine Dyveke Grindal Nadia Marie Steinbrenner 

Charlotte Waag    

 

Forfall:  

Frode Kårbø Anja Bjørneboe 

 

 

1. Smitteutbrudd av Covid- 19 på skolen. Rektor informerer 

 

Ett tilfelle av positiv Covid- 19 på 10 trinn førte til at hele 10 -og 8- trinn med aktuelle lærere 

ble satt i karantene. 9 trinn måtte også senere sendes hjem pga. lærermangel.  

Tett kontakt med kriseledelse, kommunalsjef og kommuneoverlege.  

En positiv test til etter første tilfellet førte til utvidelse av karantene. Senere ingen utbrudd. 

Tiltak fungerte etter hensikt.  

Oppfordring om å snakke med ungdommen og unngå rykter/ ryktespredning om eventuelle 

smittede.  

 

Tilbakemelding fra FAU: Rask og tydelig informasjon fra rektor. 

 

2. Overgang til Bamble ungdomsskole. Rektor informerer 

 

Lærer team vil først bli klart i april 2020.  Rektorer jobber nå med budsjett. Ut fra rammene i 

budsjettet vil så lærer team bli klart og stillingsutlysning komme. Skolen har dispensasjon 

fram til 2025 på kompetansekrav. Alle klasser vil bli satt sammen på nytt. Sosiallærere jobber 

med plan for å ivareta elevene ved overgang til ny skole. Omvisning for elever i det nye 

bygget ønsket, men foreløpig ikke mulig. 

 

 



 

 

3. Målsetting og arbeidsoppgaver for FAU skoleåret 2020/2021 

 

Foredrag angående psykisk helse var planlagt før Corona stoppet arrangementet. Saken er 

fremdeles svært viktig og rektor oppfordrer foresatte til å snakke med ungdommene om å ta 

vare på hverandre og inkludere. Dette tas også opp på skolen. På grunn av dagens situasjon 

vil det ikke bli planlagt noe nytt arrangement. Skoleball er også avlyst.  

Som en avslutning og en hyggelig samling for elever og ansatte tenker FAU og rektor på en 

mulig samling/avslutning til våren. Videre planlegging av dette utsettes til Covid- 19 

sitasjonen avklares.  

  

 

4. Psykisk helse 

 

Det vil jobbe 2 miljøterapeuter på den nye ungdomsskolen. 

Det er etterdønninger etter hjemmeskole og noen elever opplever det som tungt å være 

tilbake på skolen. Viktig å støtte og motivere ungdommen. 

Oppmuntre elever til å vise omsorg og ta kontakt om noen føler seg utenfor. 

 

5. Underskrive kontrakt Handlingsplan mot mobbing 

 

Utsatt til fysisk møte. 

 

6. Skoleball i fjor og overskudd. Hva gjør vi med disse pengene? Felles diskusjon. 

 

Forslag om å bruke dette til en eventuell avslutning. Ingen beslutning tatt. 

 

7. Eventuelt 

 

SU- møte ble besluttet til å være 14 desember. 

 

Tilbakemelding om at trafikksikkerhet på skoleveien er blitt dårligere. Kommunen har fjernet 

flere fotgjengeroverganger. Ønske om at rektor og SU tar dette med kommunen. Bamble 

kommune er nå en del av «Trafikk sikker kommune» og det er en forventning om at elever 

føler seg trygge på skoleveien. 

 

Politiet vil komme til skolen for å snakke om rus. 

 

Neste møte 18. januar 1800 - 1930 
 
Referent: Charlotte Waag 

 


