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Referat fra FAU, mandag 7.jan. kl. 18:00 – møterommet i 2. etg. Herre skole 
 
 
Sak 02 2018-19: Kap. 9  
       Skolen har per. i dag tre 9A saker som pågår. 
 
Sak 11 2018-19: Økonomi  

Etter møte med rådmannen i kommunen må skolene i Bamble spare mer penger 
ifb. byggingen av den nye stor skolen på Grasmyr.  

 
Herre skole har i dag veldig lite sykefravær blant lærere, og driftsbudsjettet er så 
lavt, slik at det ikke kan sparer mer på disse områdene.  

 
For kunne møte rådmannens ønske, må skolen se på muligheten for å 
omdisponere bruken av spesialundervisning.  
Dette er sak FAU ønsker å følge videre med på ev. ta saken videre til kommunen 
for å signalisere at bunnen av flere kostandkutt nå er snart nådd.  

 
Sak 12 2018-19: Resultater nasjonale prøver  

    Gikk gjennom resultatet fra nasjonale prøvene. Prøvene resultatene er som 
forventet. 

 
     Elevundersøkelsen 
     Elevundersøkelsen viser at elevene har det bra på skolen. 
  

Sak 13 2018-19: Omstilling  
 
 
Sak 14 2018-19: Jubileum SFO  

     Det er nå kjøpt inn smartboard til SFO som en jubileumsgave.  
 

    Jubileum u-trinn  
    U-trinn har også jubileum i år. Det vil bli markert før sommeren. Innspill og forslag til 
feiring er sendt ut til elevene. Kom gjerne med forslag.   
 
 

Møtereferat fra FAU-møte mandag 7.jan. kl. 
18:00 
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Sak 15 2018-19: Høring inspeksjonsrutiner Bamble kommune  

     Høringsinnspill sendes postmottak@bamble.kommune.no innen fristen 15.01.18.  
  

     Ingen høringsinnspill fra noen.  
 
Sak 16 2018-19: Skoleforum referatet   

     Idédugnad ifb punkt 1 i referatet.  
 

Ref fra Skoleforumsmøte 22.11.18 
   

«Møtet diskuterte videre hvilke grep som kan gjøres for å øke engasjementet for å 
bidra i FAUene på de ulike skolene, og Skoleforum vedtok å utarbeide en lokal 
veileder for FAU. Dette arbeidet vil pågå gjennom 2019, og de lokale FAUene vil også 
bli involvert i dette. Ulike innspill til hva veilederen skal inneholde ble diskutert. 
Kommunalsjef utarbeider til neste møte i Skoleforum en disposisjon for veilederen, 
med utgangspunkt i innspillene. FAU- representantene gjør en lignende idemyldring i 
eget FAU, og tar med innspill til neste møte, for å få et godt utgangspunkt for videre 
arbeid.» 
 

  
Sak 17 2018-19: Utarbeidelse av retningslinjer i FAU.   
 

Det skal utarbeides en FAU-veileder i Bamble. Ønsket er å veilede FAUene sin rolle 
og muligheter. Dette skal diskuteres på neste skoleforumsmøte 26.2.19 
 
Pga. utgått møtetid blir dette et nytt punkt på neste møte.   

 
 
Eventuelt.. 
 
 

Det er kommet et spørsmål om rutiner ved bruk av skole-PC.  
Elevene på U-trinnet har i dag egen PC på skolen, men som ikke kan tas med hjem for 
skolearbeid. Dette vil for enkelte medføre at de må investere i dette utstyret selv. 
(Gratisprinsippet i skolen blir borte.)  
 
Problemet for skolen med å la elevene ta med PCen hjem er erstatningsspørsmålet 
ved ev. ødeleggelser. Selv med kontrakter med plikt til egenandel er det ikke sikkert 
skolen får disse pengene. Skolen har ikke budsjett til å betale egenandeler på 
ødelagte PCer. 
 
Denne saken må følges videre opp. Hvilke muligheter har vi, og hva er rutinene for de 
andre skolene i Bamble? Det bør være en lik praktisk for alle skolene i Bamble.      
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