
Referat fra FAU 18.10.2022. 

 

FAU representanter for året 2022/2023: 

1.kl. Ruth Ingeborg Halvorsen                           6.kl. Signe Lill Mørland 

2.kl. Marius Jakobsen                                          7.kl. Karl Espen Mølmen 

3.kl. Charlotte Hushovd Eines                            8.kl. Nina Merethe Haugstøyl 

4.kl. Victoria Hushovd                                          9.kl. Bente Espebu 

5.kl. Stine Rieffestahl                                           10.kl. Anja Mogensen Mølmen 

 

Leder: Bente Espebu 

Nestleder: Ruth Ingeborg Halvorsen 

Sekretær: Victoria Hushovd.  

Leder og nestleder stiller i SU.  

 

Møteplaner for året: 6.Desember, 7.Februar, 11.April, 6.Juni.  

 

Rektor, Vivian Lorentsen starter med å ønske velkommen og går litt generelt inn på hva FAU 
er. Henviser til nettsiden fug.no hvor alle kan inn å se. 

  

Skolens Årshjul blir presentert. 

I November er det BliMe-dansen. Skolen ønsker å gjøre som i fjor, og lage en BliMe-tema 
dag. Barnehagene blir invitert og alle danser sammen i Åmlihallen. Vafler serveres. Skolen 
ønsker gjerne flere voksne frivillige til å kunne bidra med vaffelsteking o.l.  

I Desember blir det luciafeiring og juleavslutning på skolen. Tidligere Luciamarked blir flyttet 
til Sommermarked, samme formål med inntjening av penger til veldedighet, men lettere å 
gjennomføre dette utendørs i sommerhalvåret. 

I April skal lokalmiljødagene for 1-7 kl. gjennomføres i uke 16.  

I Mai er det den årlige styrkeprøven som skal gjennomføres av årets 10.klassinger. Hele 
skolen blir med på å lage dette til en spesiell dag med mat, heiarop og god stemning for alle! 
Flere voksne frivillige er velkomne til å bidra denne dagen!  

Sommermarked blir arrangert i Mai.  



20.Juni kl. 17. blir det sommerfest for alle elevene m/familier. Dette vil foregå i Åmlihallen. 
FAU og skolen samarbeider. FAU har ansvar for bevertning, rigging og rydding. Skolen har 
ansvar for underholdning.  

 

Prosjekt Gapahuk er snart i mål! Det gjenstår nå bare litt arbeid før den er helt ferdigstilt. Vi 
er alle veldig takknemlig for midlene vi fikk til dette (100.000kr fra Åmli kommune, og 
20 000kr fra Sparebanken Sør), og ikke minst for alle dugnadstimene som er lagt ned i dette 
fra foreldre!  

Skolen ønsker å invitere til en innvielse av denne etter hvert. 

 

Vi går raskt gjennom andre prosjekter som FAU har vært delaktig i. 

Amfiet skulle vært startet på i Mai 2022. Kommunen har forklart at planene tok noe lengre 
tid en først antatt og at det derfor er utsatt til våren 2023.   

Trafikksikkerhetsplanen, FAU har tidligere godkjent siste planer. Arbeidet ventes på av 
kommunen.  

 

Rektor informerer litt om skolens oppstart nå i høst. Hun forteller at det har vært en travel 
oppstart med mye mangel på personal. De befinner seg fortsatt i en svært sårbar situasjon 
hvor det er vanskelig å få inn kvalifiserte vikarer. Ny avdelingsleder er fortsatt ikke kommet 
på plass. Intervjurunder starter neste uke for denne stillingen. Hun forteller også at skolen 
har et samarbeid med universitetet i Sørøst-Norge for å få veiledning til å jobbe videre mot 
god undervisningspraksis.  

 

Skolens Miljøterapaut ønsker i samarbeid med FAU å søke om midler for å lettere kunne 
gjennomføre og tilby elevene miljøkvelder hvor fokuset vil være å styrke klassemiljø og 
skolemiljø. Gi barn og unge positive opplevelser knyttet til skolen, og tilhørighet til 
hverandre på tvers av klassetrinn. FAU stiller seg veldig positive til dette. Miljøterapaut 
skriver selv søknad som godkjennes av FAU.  

 

Innspill fra foreldregruppe:  

Det kommer ønske om elevene kan velge Mat og Helse i valgfag. Det blir orientert om at 
elevene er selv med å ønsker ut i fra en ganske lang liste med hvilke valgfag som skal bli 
representert det kommende året. Deretter er det de 3 mest populære valgfagene som kan 
velges. Flere valgfag vil bli vanskelig å gjennomføre med tanke på lærerkapasitet. Men 
kanskje noe mulig å vinkle inn det ene nåværende valgfaget til å være mer på 
skolekjøkkenet. 

 



Det blir stilt spørsmål om arbeidsmiljø, altså for mye støy i klasserom. Foreldregruppen 
ønsker sterkt forbedring/tiltak som gjør det forsvarlig i forhold til støynivået. Rektor mottar 
problemstillingen og skal se videre på dette. Informerer og at dette er noe som jobbes med. 

  

Foreldre ønsker seg kurs som er rettet til barn og foreldre i forhold til ulike plattformer på 
nett. 

Dette er også noe FAU og Rektor har tatt opp. Vi er positive til det og velger å jobbe videre 
for å få til et foreldreforedrag/ kurs.  

 

Elevrådet ønsker seg kantine. Dette er en ordning rektor ikke er veldig positiv til, på grunnlag 
av at det ikke skal koste noe penger, eller føre til noe kjøpepress på skolen. Elevrådet stiller 
da et relevant spørsmål tilbake i forhold til hvorfor det i dag er en ordning som skolelyst.  

Rektor har et ønske om å kunne tilby elevene mat i regi av skolen. Vi starter med å 
undersøke dette videre hvordan det skulle kunne løses på en god måte, slik at det blir lettere 
å komme med en god sak til kommunestyret. Nina sjekker ut hvordan dette praktiseres i 
Nissedal.  

 

 

 

 

 

 


