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  Dato: 02.02.2021  

Referat fra FAU-møte ved Grasmyr ungdomsskole 18.01.202  
  
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  

Frode Kårbø  Charlotte Waag      

  

Forfall:   

Janne Gusfre     

  

  

1. Skolene i Norge drev på rødt nivå i januar. Rektor informerer  

  

Rødt nivå til og med 19/1-21. Fra onsdag 20 januar tilbake til gult nivå.  

Utfordringer denne perioden har vært at vurderingsperioden ikke kunne flyttes pga. 

karakterer og fagsamtaler som skulle holdes innen uke 2.   

Utviklingssamtale med kontaktlærer, elev og foresatt blir via Teams eller fysisk, avhengig av 

ønske og mulighet.  

Tiltak for å holde smittevernet er fremdeles utfordrende. Rektor oppfordrer til å påminne 

hverandre og tenke at alle gjør så godt de kan.  

Kollektiv trafikk frarådes.  

Nærhet til egen kohort er OK, mens avstand til lærer skal holdes. Lærere er ikke anbefalt å 

bruke munnbind i undervisningsøyemed.  

   

2. Fridager. Rektor informerer  

  

De 2 ekstra fridagene elevene fikk før jul vil bli tatt igjen i løpet av dette skoleåret i 

forbindelse med lengre dager og ikke på slutten av skoleåret, som på barneskolen. Denne 

avgjørelsen er tatt sammen med kommunalsjefen.  

  

  

  



  

  

3. Overgang til Bamble ungdomsskole  

  

Omvisning 26. januar for FAU- ledere ved alle Bambles ungdomsskoler.  

Skoleskyss kabalen skal diskuteres sammen med Atle Rønning Kauppinen ved en senere 

anledning.  

Ledergruppa hadde første møte 23. januar med ferdigstillelse av lærerkabalen og regner med 

å være ferdig før 19/1. Nøkkelpersoner vil for hvert trinn følge klassen. Skolen er opptatt av å 

skape en trygg hverdag for alle, samtidig som den faglige kabalen må passe. Ferdigstillelse før 

planleggingsdag 19. april. Det vil også være en samling med sosiallærerne for å se på og skape 

de beste klassesammensetningene.   

  

4. Rusproblematikk  

  

Status: Ingen tilbakemelding på stor rus- interesse blant ungdom. Politiet 

avventer besøk pga. corona.  

  

5. Diverse fra rektor/ FAU- leder/ FAU  

  

Helsesykepleier er nå tilstede 1 gang i uken. Fra april vil ny helsesykepleier være ansatt.  

  

Mye lærerbytte i 9. klasse, men god plan nå.  

  

Halvårsvurdering sendes ut. Informasjon sendes ut i Visma.  

  

Nytt kompetanseløft i Norsk skole. Alle skoler i landet skal inn i et femårig kompetanseløft 

kalt «Spesialpedagogikk og faglig inkludering».  

  

Vurdering for læring. Alle må øve seg på den nye vurderingsformen. Med denne typen 

vurdering vil helhetslæringen bli bedre ved tverrfaglig jobbing.  

  

FAU- leder er invitert med på en helseundersøkelse av Bamble kommune som skal vurdere 

hvordan denne tjenesten i kommunen kan bli bedre.  

  

Skoleballoverskuddet (15000 kr) og hva det skal brukes til utsettes pga. corona.  

  

Oppfordrer foresatte om å laste ned og bruke Visma.  

  

Foreldremøte for 8. trinn: 13 april.  

Foreldremøte for 9. trinn: 14 april.  

  

  

  

Neste møte 15. februar 18:00 – 19:30  

  

Referent: Charlotte Waag  


