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FAU 13.09.22 

Valg: 

Leder: Chris Willy Grunnsund 

Nestleder: Marianne Roen 

Referent: Marianne Roen 

 

Rektor informerer: 

95 barn på skolen i år 

26 på SFO 

På forrige SU møte gikk man gjennom budsjettet. Fått tre undervisningstimer ekstra bevilget, skolen 

er i år godt bemannet. Har 7-8 timer mer i år enn i fjor pluss de tre ekstra timene som ble bevilget. 

Rektor mener det trenger vi for å drive en god skole. Hun prioriterer derfor å heller sprekke på 

budsjett slik at vi har nok lærere inne, enn å være på grønt. 

SFO klarer å drifte innenfor budsjett. 

Skolen har stabile vikarer. Bruker først interne ressurser før de henter inn eksternt. Godt dekt opp 

Onsdagene blir som i fjor. Man er 1 pedagog i minus, Lise er tilbake og går inn som spesial pedagog 

på tvers av trinn. Onsdagene jobbes på tvers. 1-4 og 5-7 trinn. Lærerne rullerer, mens det til enhver 

tid skal være assistent på klasserom 

Nytt av året er at skolen kjører to timer tverrfaglig arbeid i grupper på tvers av trinn to dager i uken. 

Dette for å imøtekomme opplæringslovens krav til sosial og faglig tilhørighet. Kompetansemål følges. 

Det jobbes med fagene norsk, engelsk og matematikk. Samarbeides med PPT og Rønholt. Rønholt har 

lignende opplegg ved sin skole. Man deles inn i grupper, og kan innad i gruppen jobbe på 3 ulike nivå. 

Pedagogene går rundt og underviser i gruppene. 

Da rektor la frem planen om tverrfaglig arbeid, ønsket hun dette 4 dager pr uke. Lærerne var 

negative til dette, og ønsket to dager slik det er i dag.  

Tverrfaglig arbeid er ikke økonomisk begrunnet, men er igangsatt for å kunne imøtekomme krav om 

tilpasset opplæring, sosial og faglig tilhørighet. Det er 4 grupper på mellomtrinn og 3 pedagoger og 

en assistent. 1 gruppe skal til enhver tid være selvgående. Det ble en del spørsmål fra foreldre, og 

FAU er invitert ned for å observere arbeidet dersom noen ønsker det. Løsningen evalueres til 

høstferien slik at vi er sikre på at pensum dekkes og at vi når målene. 

Linn er tilbake som fagleder, hun og rektor er aktive rundt i klasserom og veileder. 

Nasjonale prøver fra i våres viser at vi ligger under landsgjennomsnitt. I norsk ligger vi over.  

 

Saker fra elevrådet: 

De ønsker seg en gagaball-bane. Skolen dekker materialer dersom foreldre klarer å gjøre dette på 

dugnad. Vi forsøker å få dette til. Skolen kjøper inn nye basketballkurver og ruser opp småting på 

uteområdet. Rektor spør kommunen om Herre skole muligens kan stå for tur til å få støtte til å pusse 
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opp lekestativer\ lekeområder ved skolen. 

Elevrådet bringer et ønske om kantine. Ingen klare mulighet for det per nå, men det stilles spørsmål 

til om det kanskje være mulighet for å arrangere dette på en måte. 

Antrekk på skolen: 

Det er en del lettkledde og veldig sminkede barn på skolen. Helt ned i 4.trinn. Rektor minner om at 

dette er en barneskole, og ønsker denne trenden bort. Viser til tik-tok grupper og trender i våres som 

vi ønsker å bli kvitt. Oppfordring er at alle snakker med barna sine. 

TV-aksjonen skjer 23. Oktober i år, til fordel for leger uten grenser. Chris etterspør mer informasjon 

fra Jarand, blant annet ranselpost. Starter planleggingsarbeidet nå, slik at vi kommer bedre i gang og 

forhåpentligvis får flere bøssebærere i år, enn i fjor. Isabell stiller seg tilgjengelig for å hente bøsser 

og utstyr til aksjonen. FAU trenger også å finne noen som kan ta ansvar for å returnere utstyret på 

søndagen. 

Rektor purrer på lærere om at lekseplan skal leveres på Zokrates og på mail. 

Det er ikke skjedd noe med tanke på skilting ved «Kiss’n’ride» området, FAU etterspør dette og blir 

sjekket videre. Tas også opp i SU. 

Bamble kommune er enda ikke tatt ut i streik og har ikke fått signaler om dette. 

Noen klasser opplever at lekse fra en dag til neste leveres ut i papirformat på skolen. Dette kan være 

vanskelig for elever som kan være borte i enkelte timer eller hele dagen. I tillegg vanskeliggjør det 

planlegging for å gjøre lekser dagen i forveien dersom eleven f.eks. er opptatt en spesiell ukedag. 

Skolen opplever økt trafikk opp mot bommen ved levering\ henting og minner om at det av 

trafikksikkerhetsmessige årsaker er viktig at elevene hentes og leveres ved «Kiss’n’ride». 

 

 


