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Møtereferat 

 

1. Foreldrebidrag uteområde 

Bente orienterte om at uteområdet er tatt opp i SU. Hva tenker FAU om å tilby arbeidskraft i 

form av dugnadsarbeid?  

FAU er positivt innstilt til å stille på dugnad for uteområdet. Det er opp til skolen og eventuelt 

kommunen som skal jobbe med uteområdet å invitere oss med, vi vil gjerne hjelpe.  Vivian 

takket for initiativet og orienterte kort om planer for uteområdet og tanker om hva vi kan gjøre. 

Kan være en ide at man hjelper til med «bålplassen» oppe bak John Knudsens hus?  

Det er søkt om tippemidler til klatrepyramide. I tillegg ønsker man å fjerne muren i svingen ved 

ungdomsskolen og bygge en tribune/amfi der. Det skal vaktmester / kommunen gjøre når de får 

tid.  

Rektor undersøker om bordtennisbordene i stein kan overtas fra fylkeskommunen, de som står 

nede ved gamle videregående.  

Kommer det flere «fugleredehusker»? Rektor sjekker. 

FAU og elevene ved skolen er utålmodige med tanke på amfiet som skal komme. 

Samfunnsavdelingen bes svare på når de har planer om å gjennomføre dette? 

2. Kort orientering om budsjett 

Forslag til budsjett som skal opp i kommunestyret i desember. Man har utsatt innkjøp av 

læremidler i flere år pga. at man har ventet på nye læreplaner som nå foreligger. 

FAU innstiller til kommunestyret om å innvilge kr 500.000,- som foreslått i budsjettframlegget 

til innkjøp av læremidler.  

Spørsmål om elevene kan ta med PC’ene hjem? Elever som har lekser på PC og ønsker å ha den 

med hjem. FAU mener at det bør skaffes en PC til hver.  

Reduksjon i timeantall 1. – 4. klasse. Det er foreslått kutt i timetallet i budsjettframlegget, en 

antatt innsparing på 350.000,- per år. Åmli har likevel mer undervisning enn minstekravet. 1.-4. 

har hatt 8 timer mer enn man trenger per uke til sammen på de årene. Noen foreldre stiller 

spørsmålstegn med å ha to korte dager for de minste, er det ønskelig? FAU er ikke forente om et 
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Mogensen (3. klasse), Signe-Lill Mørland (4. klasse), Kai Helge Vorland (vara 
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forslag i denne saken, men vi kan på generelt grunnlag si at FAU ikke ønsker at det kuttes eller 

reduseres i bevilgninger til skolen.  

Spørsmål rundt timetallet i ungdomsskolen og timer totalt over 10 år i skolen, rektor sjekker opp 

i det.  

3. Eventuelt 

Antall vakter i friminuttene på mellomtrinnet. Hvor mange vakter er der i friminuttene på 

mellomtrinnet? Vivian sjekket, det er to vakter på mellomtrinnet i friminuttene i tillegg til Silje 

som er aktivitør.  

Tidlig tentamen. Er det en grunn til at man har tentamen i desember og ikke begynner i 

november i Åmli? Rektor skal sjekke.  

Leksehjelp er et bra tiltak, det bør tilrettelegges også for de som bor utenfor gangavstand til 

skolen. Litt diskusjon rundt leksehjelp og organiseringen rundt det.  

Nye vedtekter SFO. Burde det være en representant fra foreldrene som bruker SFO i FAU?  

Endringene skal opp i formannskapet til mandag. Forslag: SFO skal holde stengt 5 dager per år. 

Det blir dyrere i ferier og generelt dyrere SFO. Konsekvensene synes dårlig utredet.  

Rektor orienterer, SFO er normalt stengt på planleggingsdager andre steder, så det er ansett 

som vanlig og en nødvendighet mtp. planlegging og kvaliteten i SFO.  

Prisen reguleres iht. vanlig prisregulering. Prisen er i følge rektor per i dag ikke dyrere enn i 

andre sammenliknbare kommuner.  

 

Luciamarked: dette temaet rakk vi ikke å ta opp.  

 

Det kom innspill til sak til neste møte: Siste uker før sommeren etter eksamen for 10. klasse oppleves 

ikke alltid som meningsfull. Tenker skolen gjennom å tilby noe meningsfullt i den perioden?  

 

 

 

 

Referat ved Audun Brekke Sandhaug 

 

 


