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 Foreldrerådets Arbeids Utvalg     

 

 

                      

FAU-styret 
Ronny Grimstad (leder), Kjetil H. Djuve (nestleder),Ingebjørg Bjåen (sekretær), Hilde Widvey (kasserer), 

Robert Jernbergtsen (Styremedlem) 

  

FAU-møter: 25/9-2017, 13/11-2017, 5/2-2018, 28/5-2018 
  

  

  

Møtereferat møte FAU 28/5-18 

Disse var tilstede: Elisabeth Jacobsen, Line M Segerblad, Bent F.Bystrøm, Robert Jenbergsen, Marika 

Finnemann, Elisabeth Delos Santos, Susanne Samulensen, Anlaug Eriksen, Øydis Asdal,  

Tonje Spak Jenbergsen, Silje Adolfsen, Andre Trondsen, Monika Thomter, Ruth Tambac, Paulo Delos 

Santos, Kjetil Høstrup Djuve, Hilse Widwey og Ingebjørg Bjåen 

 

Meldt frafall: Aina Andersson, Hege Wislie, Louise H. Sørensen, Aina Engell og Mette Alvefoss.            

 

 

Saker: 

 

1)Ingen kommentarer til møtereferat sist møte. 

 

2) Rektor Arne Person informerer:  

- skolen sliter med å få nok kvalifiserte lærere neste år . Det er tre som slutter.  

- Neste år starter 33 elever i 1. klasse (?) Det er færre elever på skolen enn før. Skolen må ha to klasser på 

hvert trinn så trenger like mange lærere.  

- Økonomi: Skolen har brukt litt mer midler enn den har pga at det har kommet mange IOPer i løpet av 

skoleåret (spesialundervisning ).  Kommunalsjef fordeler penger til spesialundervisning. Skolen må derfor 

lage en god søknad for neste år.  

- Skolen ønsker mer forutsigbarhet i forhold til midler til integrering. Det er en integreringsgruppe i 

kommunen, som ser på fordeling av integreringa midler mellom Nav og kommunen.  

- Skolen beholder overskuddet som den hadde i fjor og får sette dette på fond til forbedring av uteområdet. 

- Oleweusundersøkelsen viser at det er mobbing på skolen. Det er for høyt i 4. klasse og blant jenter i 6. og 

7. trinn. 

- Alle trinn jobber med utfordringer man ser på trinnet.  

- Skolen er godkjent som Oleweusskole i tre nye år. Rektorer i Tinn ser etter nytt program som er mer 

moderne. Oleweus har hatt lite fornyelse. 

- Luftkvalitet på skolen er dårlig særlig når det er varmt ute, ventilasjonsanlegg ikke god nok kapasitet. 

Rektor etterspør nye målinger fra teknisk. 

- Det blir spørsmål om hvorfor vinduer ikke kan åpnes. I D- fløy er de i så dårlig kvalitet at kan ramle ut, 

samt at åpne vinduer forstyrre ventilasjonsanlegg.  

- Skolen mener at rømningsvei i E- fløy ikke er god nok. 

- Rådmann og kommunalsjef ser på om det er mulig med ny ordning for betaling av SFO så det ikke blir så 

dyrt. Skolen ser at flere barn kunne hatt nytte av SFO plass. 

 



 3) Nettvett arrangement med barnevakten: Skolen er fornøyd med opplegget på dagtid for elever. På 

arrangementet på kvelden for foreldre var det dårlig oppmøte. Det var kun 40 voksne ( og 10 barn). Dersom 

vi skal arrangere det igjen må vi ha bedre tilpasset informasjon til fremmedspråklige, litt kortere enn 3 timers 

foredrag, ha påmelding til mat. Det blir forslag om at dette bør være et årlig arrangement, andre tar opp om 

det har effekt/ bør evalueres. 

 

4) FAU med Kjetil Høstrup Djuve , Ingebjørg Bjåen og Andre Trondsen prøver å få til en befaring på 

uteområde med kommunens ledelse, teknisk og kultur. Det er ment som en start for å komme i gang med å 

jobbe med å oppgradere uteområde.  Det blir forslag om at man samtidig ser på luftkvalitet inne, manglene 

rømningsvei i E- fløy.  

 

5) Styret orienterer om at elevrådet har fått kr 7000,- til skolegensere. 

 

6) Det er behov for nettbank for klassekasser. Det er ikke lov i følge vedtektene. Kasserer ser på dette videre.  

 

7) Valg av nytt styre: Andre Trondsen (ny) , Kjetil Høstrup Djuve (gjenvalgt).  Robert Jernbergsen, Hilde 

Widwey og Ingebjørg Bjåen ( fortsetter, ikke på valg). Styret konstituerer seg selv til høsten. 

 

8) 17.mai behandles formelt av kasserer FAU og kasserer i 6.klasses komité til høsten jamfør vedtekter pkt 2. 

 

9) Årets 6 klasse har følgende kommentarer om årets 17.mai arrangement:  

- nytt at klassen må betale for lydanlegg på torvet. Er det rettferdig? Det var også dårlig lyd i år.  

- De måtte leie inn ekstra benker og bord, samtidig som det var uoppsatte bord og benker på torvet.  

- Hvem skal betale for gratis kino for alle barn i Tinn? 

- Ser behov for et evalueringsmøte mellom kasserere i FAU, 6.klasse og kommunen? 

-  

10) Fotballens dag: Noen klassekontakter reagerer på ansvaret de har i forhold til påmelding mm.  

 

18.juni 2018 Ingebjørg Bjåen 

 

Kontaktinfo: 

Kjetil Høstrup D                           djuvekje@hotmail.com 

Ingebjørg Bjåen (sekr.): Ingebb@hotmail.com mobil: 97549196 

Hjemmeside Rjukan barneskole: www.rjukanbs.no (Råd og Utvalg) 

Eller www.tinn.kommune.no/ (klikk deg videre innover) eller nøyaktig 

http://www.tinn.kommune.no/Tjenesteytendeenheter/Skoler/Rjukan%20barneskole/Raad%20og%20utvalg.a

spx 
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Vedlegg 3 – Klassekassene 

KLASSEKASSER 
  

Klassekasser kan etableres på 3 ulike måter: 

Registrere klassekassen som enhet med eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund 

Registrere klassekassen på en privatperson (disponentens personnummer) 

Registrere klassekassen innunder FAU Rjukan Barneskoles organisasjonsnummer. 

Dersom klassekassen registreres innunder FAU Rjukan Barneskole gjelder følgende rutine: 

Klassekontakt/klassens kasserer oppretter bankkontoen på FAU Rjukan Barneskoles organisasjonsnummer 

991 282 793 og registreres samtidig som disponent på kontoen.   

Det skal ikke etableres nettbankavtale tilknyttet kontoen. Allerede etablerte nettbankavtaler skal avsluttes. 

Ved bytte av disponent er både den tidligere og den nye disponenten ansvarlig for å registrere byttet i 

banken. Den til enhver tid registrerte disponenten er dessuten ansvarlig for å avslutte kontoen dersom den 

ikke lenger skal være aktiv. 

Dersom en konto blir stående i mer enn 12 måneder uten bevegelse etter at klassen har sluttet på Rjukan 

Barneskole, vil FAU Rjukan Barneskole sørge for å avslutte kontoen og overføre pengene til FAU’s egen 

bankkonto. 

Disponenten skal ved utgangen av hvert år legge frem et enkelt regnskap, dvs. en oppstilling over inn- og 

utbetalinger på kontoen.  Oppstillingen skal fremlegges i  det første foreldremøte i det nye året med kopi til 

FAU Rjukan Barneskole v/kasserer. 

  

Rjukan 04.06.12 

FAU Rjukan Barneskole 

v/kasserer. 
  


