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Sensitivity: Internal 

FAU ved Åmli Skole, 4. mai 2021 

Møtereferat 
 

Til stede: 
 

Elisabeth Harstveit (1. klasse), Randi Helene Gangsei (2. klasse), Signe-Lill 
Mørland (4. klasse), Anlaug Askeland (5. klasse), Audun Brekke Sandhaug (6. 
klasse), Bente Espebu (7. klasse), Hilde Olstad (8. klasse), Marianne Kleppe 
(9. klasse), Barbara Helvensteijn (10. klasse) og rektor Vivian Lorentsen 
 

Ikke til stede: 
 
Neste møte: 
 

Dorte Mogensen (3. klasse) 
 
Ikke fastsatt 

1. Elevundersøkelsen og tilsyn 

Elevundersøkelsen – her følger skolen opp og setter i system de tilbakemeldingene som 
kommer. Det er viktig mht. oppfølging og for å se endringer over tid, og for å jobbe med 
tilbakemeldingene strukturert og kontinuerlig. Skolen mener undersøkelsene er veldig relevante 
for å måle utviklingen.  

7. og 10. klasse besvarer hvert år undersøkelsen som går på læringskultur, medvirkning, faglig 
utfordring, motivasjon osv. Man kan dermed kartlegge endringene som skjer med en klasse fra 
mellomtrinnet til ungd. trinnet, samt generell utvikling over tid. Samtidig er kullene relativt små i 
Åmli, så det kan også variere en del på grunn av det.  

Rektor orienterte også om tilsynet fra som var ved skolen fra representanter fra Statsforvalteren 
i Agder (tidligere fylkesmannen). Skolen jobber videre med tilbakemeldingene og 
forbedringsforslagene som kom fram, blant annet å involvere råd og utvalg så tidlig som mulig i 
prosesser. 

2. Oppdatering fra arbeidsgruppene 

Bente, Maja og elevrådsrepresentanter hadde møte med Kjetil Nese og Geir Berge fra 
kommunen. De var ute på befaring og viste en alternativ plassering av amfiet. Dette for å ivareta 
at utrykningskjøretøy skal kunne komme fram «rundt svingen».  
De har planlagt å plante trær og planter, og man skal også sette ut benker som er bestilt. Amfiet 
er dessverre ikke planlagt enda, siden man mangler kompetanse på dette grunnet 
langtidssykemeldinger og stilling som ikke er besatt. En mulighet er hvis foreldregruppa på 
skolen har folk med kompetanse på teknisk tegning og grunnarbeid, så kan foreldrene ta ansvar 
for dette. Kan kommunen betale en snekker for å gjør jobben, siden man ikke har kapasitet 
selv?  
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3. Foreldrebidrag 

Kommunen er positive til at foreldrene kan være med å bidra på uteområdene. Foreldre 
kan gjerne være med på å sette opp amfi. 

Randi Helene orienterte om bålplassen ovenfor Prestegarden. Der har man fra skolens 
side ønske om å få rustet den opp. Den ligger på Opplysningsvesenets Fonds grund 
(https://ovf.no/). Randi Helene kontaktet dem med en søknad om at skolen ved 
foreldrene kan bruke og sette i stand bålplassen og en gapahuk der oppe.  

4. Eventuelt 

Viktig å informere de som eventuelt skal i FAU til neste år om planene som nå er på 

gang, slik at arbeidet forhåpentligvis fortsetter    

 

 

 


