
 

Sensitivity: Internal 

Møtereferat FAU 3.mai 2021 

Tilstede: Merethe (Rektor), Annette Kaasene, Marianne Roen, Fanny Langtind . Elisabeth Rognsvåg , 

Kine Svarstad, .Vibeke Moy 

Fravær – Linn fra 3.trinn,. Ole 6+7 trinn.  

 

Saker: 

Kommentarer fra forrige møte: 

Ingen 

Årshjul: 

Ligger egen mappe for FAU på Teamsgruppen, Årshjulet ligger der. Det meste er kansellert pga 

korona. Bla foreldremøte og 17 mai.  Blir egen 17.mai feiring på skolen 10.mai. Merethe sjekker om 

det er ønskelig med en kake fra hvert trinn.  

17.mai – der blir det samme som i fjor. 10.trinn stiller med to talere til flaggheising kl 08.00. 

Skolens ettermiddag skal være i juni. Her må skolen se an smittesituasjon. Blir nok en markering på 

avslutning av ungdomstrinn nå, og feiring av ny barneskole i høst.  

Skolerute – U-skolen slutter slutter 17.juni og barnetrinn 22.juni. 

Planleggingsdag 18.juni. 

 

Aksjonsgruppe 

Ligger egen mappe i Teams der vi kan legge inn saker vi skal jobbe med. Eneste som ligger igjen fra i 

fjor er å søke sparebankstiftelsen/ Gjensidigestiftelsen om søknad til nye lekeapparater i 

skolegården.  Søknadsfrist er 1 sept/1 februar. Lar den ligge til neste års FAU. 

Merete spiller inn at det er et ønske om en type Tarzanløype. Merethe har og forslag om 

lekeapparater de har satt opp på Stathelle og på Rugtvedt.  

FAU konto 

VI har en konto med 11-12 000 kr på som vi lurte på om skulle avvikles. Trenger forslag fra 

medlemmer i FAU med forslag – Etter møtet ble vi enige om å fordele pengene på klassene. Hver 

klasse fikk 1000 kr som de kunne bruke på noe hyggelig. 

 

Runde rundt bordet.  

Gangfelt fra brua og over til Herre-kroa. Ønske om markert overgang da mange elever krysser. 

Samme ved Prix. Tar saken inn til SU etter FAU møtet.  

Brøyting gangfelt. Etterlyser og strøing. Er nå på anbud, og følger med til neste år. 



 

Sensitivity: Internal 

Studietid – Mulig å bruke fokus på klassemiljø. Merethe svarer opp at det er mye fokus på 

klassemiljø. Fokus inn mot klasser som har utfordringer. Miljøarbeidere er inne i klassene. 

Studietimen blir endret til høsten.  

 

Elevundersøkelsen viser topp score på klassemiljø. 7.og 10 trinn scorer høyt.  

 

Saker fra rektor: 

Spørsmål fra elever 9.trinn. Om klubben kan sette ut border og stoler i helgene. Vaktmester ønsker 

ikke da han må rydde mye søppel og knust glass etter helg. Det er dessverre fester på skolen i 

helgene med elever ned til 6.trinn som drikker. Foreldre bes være våkne og vite hvor barna er.  FAU 

mener at vi ikke trenger ikke gjøre det mer tilgjengelig at ungdom lokkes til skolen.  

Oppfordre foreldre til å legge gåturen innom skolen i helgene.  

 

Evaluering fådeling: 

Merethe skal levere en evaluering på fådelingen. Merethe har kommet med punkter fra elevene, 

lærere og rektor sitt ståsted. Fådeling som økonomisk sparetiltak fungerer ikke. Skolen fikk ikke 

opplæring i form av skolebesøk. Alle er misfornøyd etter prøveår. Så konklusjonen er at fådelingen 

har kostet mer enn vanlig klassedeling. Politikerne har skjønt konsekvenser.  

Planen for neste år er usikker. Er avhengig av ekstra midler. Korona har gjort det vanskeligere.  

Foreldre har flyttet til andre kommuner da de er misfornøyde med skolesituasjonen i Bamble. 

Foreldre er redd for at barna ligger for langt etter andre skoler når de kommer på u-skolen. Vi samler 

punkter og sender rektor. Merete legger langsiktige planer for ren barneskole, og kjemper for ekstra 

midler.  

Oppvekstsenter – hvis det blir det, blir det en leder som styrer skole og barnehage? Merete er 

usikker der. Vi har heller  ikke sett videre behandling i kommunestyret.  

Viktig at vi foreldre og Fau er på når vi hører forslag om endringer. Følge med på 

kommunestyremøter.  

Skolen må favne alle.  Merete gjør alt hu kan for å sikre en god skole.  

Fordeling ut fra lærernormen slår uheldig ut, og da får vi ikke tildelt en lærer pr klasse. Skal opp i 

politisk møte torsdag. Andre skoler må gi fra seg timer for at vi skal få kabalen til å gå opp. 

Oppfordring fra rektor:  Fremsnakk skolen vår!  

 

Jommik – planer for ny u skole 

Han hadde store planer for fritid på u-skolen, men det er ikke penger.  Vibeke og Anette holder 

dialog med Jommik.  

Fau samler eksempler på fådeling og sender til rektor. 


