
Møtereferat 
FAU møte  

 
Dato:    15.02.2021 kl. 17.30 – 18.30 
Sted:    Fjernmøte (Teams) 
 
Møtende  
Medlemmer: Fanny B. Langtind, Annette Kåsene, Helene Schidger, Anne 

Stavenes, Kine Svarstad-Elverhøy, Ole Kveim, Vibeke G. Moy og 
Marianne Roen 

 
Andre:   Merete Sivertsen og Linn B. Andersen 
 
Refernt:   Annette Kåsene 
 
 
 
SAKSLISTE: 
 

Faste saker:  
 

 Kommentarer fra forrige møtereferat. 
Ingen merknader til referatet. 

  
 Årshjul for FAU Herre skole.  

Foreldremøte i april utgår pga Covid-19 situasjonen. 

 

 Runde rundt bordet  
o Mangelfull brøyting på Kiss and Ride. Rektor sjekker saken. 

o Etterlyser rutiner for varsling når noen får påvist Corona. Hva er skolens rutiner?  

Er det mer enn 48 timer og personer ikke betegnes som nærkontakt, varsler ikke skolen 

foresatte om at personer har påvist Corona på Herre Skole. 

o Spørsmål ang studietid? Hva skal elevene gjøre i denne timen, og hvordan fungerer opplegget? 

Etterlyser struktur i timen og arbeidsro.  

Linn informerte at elevene skal jobbe med lekser i denne timen. 

o Spørsmål om hvilke rutiner skolen har når elever er bort fra skolen over lengre tid? Er det høyt 

fravær blant elevene på Herre skole?  

Svaret var at skolen har rutine på dette, men kan ikke utdype dette noe mer pga 

taushetserklæring.  

 

 Aksjonslisten/FAU organisering (Teams)  
Ingen forfalte saker. 

  
 

Sak 11 2020-21: Orientering ang. den nye ungdomskolen etter besøk med rektor og 
FAU i Bamble skolene.  

o FAU leder har vært på møte ang den nye ungdomskolen. Legger ved presentasjon fra Rektor (Atle). 

Diskusjoner rundt timeplaner, busstider og fritidstilbud. Bamble Ungdomskole fra Rektor Atle 

o Nytt møte 17.02.21 

o Det har nå kommet brev til 7,8 og 9 klasse for valg av valgfag. Det er lite informasjon om hva hvert fag 

inneholder slik at hver enkel elev må gå inn på Udir for å finne mer informasjon. 

Valgfag i fremmedspråk kan elever i dagens 8 klasse, som ikke har hatt mulighet til å velge spansk 

tidligere gjøre dette. Krever litt mer selvstudie av disse elevene. 

 

file:///C:/Users/phili/Downloads/Presentasjon%2026.01.21%20(2).pptx


Sak 12  2020-21:  Fådeling Herre Skole  
o Anbefaler alle til å se Meretes orientering ang fådeling på Herre Skole på Oppvekst-og kulturmøte 

27.01.2021. Bamble - Oppvekst- og kulturutvalget 27.01.2021 - Del 1 (itum.tv) 

o Det er fra politisknivå bestilt en evalueringsrapport fra administrasjonen ang fådeling i Bamble skolen. 

FAU har gitt beskjed til oppvekstleder Martine Øverland og Ordfører Hallgeir Kjelldal at lærere, elevrådet 

og FAU må få komme med sine innspill til evalueringen. 

 

Eventuelt:   
 

o Rektor informerte at det er lagt til 2 ekstra skoledager i Juni pga elevene sluttet 2 dager tidligere i 

Desember (Juleferie). Nye skolerute er sendt til foresatte. 

 

https://bamble.nett.itum.tv/?videoid=8ca9f7b9-3a90-48c6-acea-10e0b438cae2

