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FAU ved Åmli Skole, 13. april 2021 

Møtereferat 

 

Til stede: Charlotte Hushovd Eines (vara) (1. klasse), Randi Helene Gangsei (2. klasse), 

Stine Rieffestahl (vara) (3. klasse), Signe-Lill Mørland (4. klasse), Anlaug 

Askland (5. klasse), Audun Brekke Sandhaug (6. klasse), Bente Espebu (7. 

klasse), Hilde Olstad (8. klasse), Marianne Kleppe (9. klasse), Barbara 

Helvensteijn (10. klasse) og Vivian Lorentsen (rektor). 

Neste møte: Tirsdag 4. mai, klokka 17:30 – 19:00 

1. Reparere bålplass og lage en ekstra bålplass 

Det er ønske om å ha dugnad for å reparere bålplassen. Gapahuken oppe ved skiløypa bak 

fotballbanen holder på å ramle sammen, skolen har ønske om å få den satt i stand.  

Må koordineres med skolen, vurdere om man skal opprette ekstra bålplass eller fokusere på å 

sette eksisterende i stand. Randi Helene (2. klasse) tar ansvar for gruppe som har som mål å få 

satt denne i stand. Det er mulig med dugnad utendørs og samtidig opprettholde smittevernet. 

2. Amfi på ungdomsskolen 

FAU er utålmodige og ønsker at det kommer en konkret plan fra kommunen om når dette skal 

iverksettes. Vi er positive til å stille på dugnad og hjelpe til.  

FAU bør kontakte kommunen og be om en konkret dato for når arbeidet med amfiet (området 

bak ved gamle røykehjørnet) skal utbedres. Rektor har fått tilbakemelding om at det ikke kunne 

påbegynnes i vinter. Men nå er vinteren forbi og vi går en årstid i møte når det er ideelt å gjøre 

noe sånt.  

Enighet om at utearealene for ungdomstrinnet ikke er tilstrekkelig. Mange blir bare stående rett 

opp og ned.  

3. Bordtennisbordene som vi har fått av gamle VGS 

Bordtennisbordene er på plass, ett på mellomtrinnet og ett på ungdomstrinnet.  

4. Beplantning 

Det er ønske om oppgradering av uteområdene generelt, beplantning inngår i uteområde-

satsingen i følge rektor. Kanskje elevene kunne lage blomsterkasser? Hva med innsats for andre?  

Det er flere som kan stille opp ved behov, men kommunen må komme med planer og ha 

prosjektledelsen rundt dette. FAU-leder vil kontakte kommunen og be om å få informasjon om 

hva som finnes av konkrete planer og tidspunkter for dette.  

5. 17. mai arrangement  

6. klasse ordner et arrangement ut ifra forutsetningene. Tilbakemelding til kommunen: 6. klasse 

bør få et tilbud om å arrangere 17. mai tidlig i skoleåret, rektor bringer det tilbake til 

administrasjonen. 
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6. Referat fra elevrådet 

Rektor orienterer om elevrådets arbeid. De har hatt konkrete saker og ting de vil ha på plass, 

blant annet klokker i garderobene som nå er bestilt. Det ser ut til at elevrådet blir hørt og har 

fått uttale seg om saker som er relevante.  

7. Ordensreglement, pkt. om mobiltelefon i skoletida 

Ordensreglementet må revideres. Utfordringer med at det skal være mobilfri skole. Det har 

fungert bra på småskolen og mellomtrinnet, men utfordrende på ungd. skolen.  

Skoleledelsen ønsker ikke mobilbruk på skolen, mtp. filming bl.a. Og så tar det oppmerksomhet 

fra undervisningen.  

FAU ønsker at skoleledelsen går videre med å presisere i reglementet at skolen skal være 

mobilfri. FAU ønsker at mobilen skal leveres inn. 

8. Sak fra skolemiljøutvalget om felles satsing og fokusområde som går på språkbruk. 

Skolemiljøutvalget hadde møte forrige uke. Der kom det fram at det er blitt lavere terskel for å 

bruke veldig grovt språk og veldig grove uttrykk. Dette er det viktig at elevene er med å jobber 

med det og at klassene jobber med det. 

Det er viktig at dette jobbes med og snakkes om hjemme også, det er en del som opplever det 

krenkende og sårende. 

Innspill: kanskje lage et belønnings-system rundt dette? 

FAU har også et ønske om at noen av de mer voldsomme lekene begrenses (lekeslossing, slenge 

hverandre osv.) fordi det av og til utarter seg.  

9. Hjemmesiden: Skolemiljø og trivsel 

Den gamle hjemmesiden er lagt ned. Informasjon legges nå ut på Åmli kommunes nettsider. 

Her er en link til informasjon om rettigheter og plikter, og informasjon om hva man kan gjøre 

hvis barnet ikke har det greit på skolen.  Anbefaler at alle går inn her og gjør seg kjent.  

https://www.amli.kommune.no/tenester/skule/skulemiljo-og-trivsel/   

10. Eventuelle saker fra klassekontaktene 

Det er ønske om ett møte i FAU til før sommeren.  

Det blir tirsdag 4. mai, klokka 17:30 – 19:00 

 

 

Referat ved Audun Brekke Sandhaug 
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