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Rjukan barneskole 2018-2019 

 

REFERAT FRA FAU-MØTE 
 

Sted og dato: Rjukan barneskoles møterom, 17. september kl. 18:00 
Oppmøte: 16 FAU-medlemmer møtte, 3 meldt avbud (skoleårets FAU-liste ikke fullstendig til dette møtet) 
 

Sakliste: 
01. Opprop, innkalling, dagsorden 
02. Presentasjon av nytt styre 
03. Referat fra forrige møte 
04. Skoleledelsen informerer 
05. Oppsummering Fritidsmesse 3. september 
06. Trafikksikkerhet / Refleksdagen 18. oktober 
07. Informasjon om befaring på uteområde og tilstand innemiljø 
08. Juletrefest 3. klasse 
09. Informasjon om mulig vedtektsendring ang. nettbank til klassekasser, 17.mai mm. (følges opp videre 12.11)  
10. Eventuelt 
 
SAK 1 – OPPROP, INNKALLING, DAGSORDEN 
Kjetil Djuve åpnet møtet, innkalling og dagsorden ble godkjent. 
Justering av rekkefølgen på sakslista; sak 7 settes rett etter sak 4, siden skoleledelsen skal være tilstede på begge. 
 
SAK 2 – PRESENTASJON AV NYTT STYRE 
Det nye FAU-styret har hatt konstitueringsmøte. Kjetil H. Djuve er leder, Robert Jenbergsen er nestleder,            
Ingebjørg M. Bjåen fortsetter som sekretær, Hilde S. Widvey fortsetter som kasserer og André Trondsen er                    
styremedlem i kommende periode.  
Kjetil Djuve og Robert Jenbergsen møter i Samarbeidsutvalget (SAU) og Skolemiljøutvalget (SMU). 
Ingebjørg Bjåen, André Trondsen og Kjetil Djuve følger opp arbeidet med flere muligheter for aktivitet på skolens 
uteområde i friminutt/fritid som et nærmiljøanlegg. 
 
SAK 3 – REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
Hele referatet fra FAU-møtet før sommerferien ble lest gjennom (tre måneder er et langt opphold) og deretter 
godkjent. Det er kronglete å finne referat fra FAU-møtet. Vi skal ha det tilgjengelig på skolewebsiden i fortsettelsen.  
 
SAK 4 – SKOLELEDELSEN INFORMERER 
-Arne Persson oppdaterte på innholdet i §9a, lovteksten om elevens arbeidsmiljø. Dette skal gjøres hvert år. 
-Olweus-undersøkelsen fra vårhalvåret viser dessverre at et økende antall elever opplever seg krenket eller mobbet. 
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SAK 4 forts. 
Olweus-programmet oppdateres nå for å tilpasses dagens virkelighet. Defineringen av mobbing justeres og andre 
krenkelser skal også jobbe mer med.  
-Arbeidet med å utarbeide aktivitetsplaner etter revisjon av §9a er i gang. 
-Skolen har ikke morsmålslærer, men bruker øvrig personale som snakker syrisk og arabisk til å dekke 
undervisningsbehov rundt morsmålsopplæringen.  
Elever uten norsk morsmål arbeider i klassen de går i med støtte, det er ikke i egne norsk2-klasser lenger. 
-Det vil komme hjem spørreskjema i forbindelse med gjennomgang av undervisning og tilpasset opplæring på 
skolen. Det er viktig at så mange som mulig svarer!! Undersøkelsen er del av et 3-årig utviklingsprosjekt.                      
Svarene skal sees i sammenheng med samtalen med kontaktlærer, og målet er bedre tilpasning av undervisningen.  
-Transponder blir oppdatert i høst, siden Tinn kommune har investert i applikasjonen Transponder Meldingsbok. 
Alle skolene i Tinn skal over til det. Det jobbes med å få undersøkelser og lignende på Transponder. 
-Det er viktig at vi foreldrene kommer med ønsker til kontaktlærer om hva vi har lyst til å ta opp, få sett eller 
snakket rundt på foreldremøter. Vi kan tipse hverandre på felles tematikk eller bruke litt tid til å ta opp ting fra 
ungenes hverdag i møtet, som å drøfte grenser, leggetider etc. Kan være fint å få se film/bilder fra skoledagen.  
 
Sak 7 - Informasjon om befaringen på uteområde og tilstand innemiljø 
Befaring på skoleområdet ble gjennomført denne måneden. Jørn Hansen (teknisk avd.), Arne Persson (rektor), 
Gjertrud Lien (kommunalsjef oppvekst) og fra FAU Ingebjørg Bjåen, André Trondsen og Kjetil Djuve var tilstede. 
 

Angående skolens inneklima: Det skal presses på videre for å få klimalogging av arbeidsrom på skolen i gang igjen. 
Dørproblematikk på første trinn: Situasjonen skal utbedres sånn at to reelle rømmingsveier kommer på plass. 
Gjenspikrede vinduer: På fløyen mot sør kommer det ikke til å bli gjort noe med vinduene. Byggeier prioriterer ikke 
dette. Vinduene må være stengt for å fungere / være trygge. 
Skolens uteområde: En runde rundt på skolens uteområde gav en uavklart drøfting rundt aktivitetsmulighetene og 
gangen videre for utvikling. FAU må ta et konkret valg. 
 

Elevrådet leverte ønsker til utvikling av uteområdet for et år siden. FAU-møtet vil spørre elevrådet tilbake nå,  
for å få tilbakemelding fra alle klassene for å få konkretisert behovet. Hva er viktig og riktig for elevene? Hva er det 
de vil ha? Spørringen vi lager må lages så godt og så enkelt at den bidrar til en tydeligere plan i fortsettelsen. 
 
Sak 5 - Oppsummering Fritidsmesse som ble arrangert 3. september  
Oppmøtet var ikke godt hverken fra organisasjonene eller deltagere denne gangen.  
FAU samarbeidet med Rjukan Frivilligsentral om arrangementet. Skal se på både tida og måten det gjøres på til 
neste gang.  
FAU-møtet har tro på arrangementet, og oppfordrer styret til å undersøke hos organisasjonene.  
Hva mener organisasjonene selv skal til av justeringer for å få intensjonen bak Fritidsmessa til å bli en tradisjon.  
Det er ikke sikkert at alle har lest om det – markedsføringen har antagelig ikke nådd helt fram.  
Info om Fritidsmessa stod sammen med annen informasjon i en veldig lang melding på Transponder. 
FAU-møtet brukte en del tid på diskusjonen og det kom gode tips fra foreldregruppa til arrangementet neste gang. 
 
 
 
Sak 6 - Trafikksikkerhet / Refleksdagen 18. oktober 
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FAU bidrar med utdeling ved innkjøringene til skolen på Refleksens dag hvert år. Teknisk har henvendt seg for  
samarbeide i forbindelse med refleksens dag. Tinn har tatt mål av seg til å bli trafikksikker kommune.                      
Da må forebyggende trafikksikkerhetsarbeid settes i system. 18.10 er nasjonal markering av at du blir usynlig                   
i mørket uten refleks. FAU vil være symlige og dele ut refleks fra 7:15 til 8:15 
Disse stiller: Kjetil Djuve, Tonje S. Jenbergsen, Hilde Midtbøen, Eivind Toreid, Ole-Bjørn Stenvi og Monica Thomter. 
 
Sak 8 – Juletrefest 3. klasse 
FAU kommer til å foreslå at det vedtekstsfestes for 3. trinn som et inntekstsbringende arrangement at 
foreldregruppa for dette trinnet avvikler en tradisjonell Juletrefest. Det skal inn på sakskartet i november. 
Foreldrekontaktene for årets tredje trinn bekreftet at de tar på seg arrangementet. 
 
Sak 9 - Informasjon om mulig vedtektsendring ang. nettbank til klassekasser, 17.mai mm.                                                
(følges opp videre 12.11)  
Det ble for knapt tid til å være klar til dette møtet med 17.mai-oppgjøret. Kasserer i komitéen venter fortsatt på en 
faktura fra Tinn kommune. FAU-styret skal på et møte med banken for informasjon rundt vedtektsendring og 
håndtering av klassekassene med evt. nettbank så snart som mulig. Følges opp av FAU-kasserer Hilde Widvey. 
 
 
 
Eventuelt 
 
Sak 10 
FAU-innkalling og saksliste bør gå ut til alle, ikke bare de obligatoriske FAU-representantene. Alle foreldre har 
anledning til å møte hvis de ønsker det. Vi kan bruke Transponder til det, sånn at alle kan få informasjonen om 
møtene og sakene som skal opp. Innkalling må ut minimum ei uke før. 
 
Sak 11 
Prisingen av SFO; det er sagt at prisen igjen skal øke. FAU stiller spørsmål ved om dette er lurt hvis målet til 
kommunen er å tjene mer penger. Sist prisingen ble endret, mistet SFO mange brukere. 
FAU-møtet ønsker å kjøre en enkel spørring om denne problematikken også. 
Målet er å få tall til bruk i vår agrumentasjon. 
Vi bør spørre foreldre og foresatte for 1.-4. trinn + barnehage. 
Forslag til formuleringer: 
SFO-bruker: Dersom prisen stiger, vil du fortsette å bruke SFO? 
Uten SFO-barn: Ville du sendt ditt barn på SFO dersom det var en lavere kostnad for et barn og en bedre ordning 
med søskenmoderasjon? 
Spørringen må gjøres digitalt og effektivt. 
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