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Referat fra FAU-møte 11.10.18 
 
Tid: 18.00-19.45 
Til stede: Tobias Tangen (1.tr.), Reidar Tveiten (2.tr.), Marit Haugland (4.tr.), Trine Agersborg (3.tr.), Torgeir 
Neset (7.tr.), Jannicke Opheim (8.tr.), Vanja Liane (10.tr.), Marianne Baasland (9.tr.), Anja Mølmen (6.tr.) og  
Odd Arne Eliassen (rektor) 
 
 
 

1. Innkalling – godkjent. 
 

2. FAU konstituerte seg og følgende ble innvalgt som ledere. 
Leder: Reidar Tveiten 
Nestleder: Jannicke Opheim. 
 
FAU ble enige om følgende møter skoleåret 2018/19: 
Tirsdag 04.12.18, kl. 18.00-19.30 (Åmli skule). 
Tirsdag 12.02.19 kl. 18.00-19.30 (Åmli skule). 
Torsdag 02.05.19 kl. 18.00-19.30 (Åmli skule). 
 
Alle foresatte skal få beskjed via digital melding (sms) om sakslisten til FAU-møtene.  
Sakslista bør ligge på skolens hjemmeside. Leder av FAU vil i god tid sende innkallingen 
til FAU-møtene til skolen for videre distribuering.  
 
 

3. Innspill/kommentarer til Åmli kommune sin opplæringsplan (2014-2018) som skal fornyes.  
- Det bør komme tydeligere frem at informasjon er viktig gis til foresatte med forskjellig bostedsadresse. 
- Plan bør kanskje vurderes kortes ytterligere ned, dra ut det som er viktigst. Innholdet i planen er bra,  
  men bør vurdere å trekke ut punkter/fokus for videre satsning.  
- Flere mente planen var en av de korteste og beste og konkrete planene vi har i kommunen.  
- Det bør inn et punkt i planen hvor det spesifiseres mer om nettmobbing.  
  Forslag inn i planen: «Skulen skal være en proaktiv aktør både på nettvett, sosiale medier og spill». 
 

Informasjon av rektor om satsninger som skolen er inne i. 
Skolen/kommunen er med på en rekke satsninger.   
Læringsmiljøprosjektet: En prosjekt som varer til våren 2020, som har som hovedmål å få slutt på mobbing! Dette 
er et prosjekt lærere er sterkt inne i og som alltid er høyaktuelt og skolens kjerneområde for å få til læring. 
Relasjonsarbeid og strategier proaktivt og handlende for å takle og få slutt på mobbing er hovedfokuset.  
BTI (bedre tverrfaglig innsats) er mer et verktøy for ansatte enn et satningsområde. Det å kartlegge alle ressurser 
vi har i kommunen vår, og etterfylle det vi ikke har, og til slutt sette alt i et system er tanken med BTI. Dette er 
rektor stor tro på vil sikre oss mye bedre for å «fange opp» alle elever som måtte trenge dette.  
HBS (Helsebringende skole og barnehager): Utdrag fra planen: 
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Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme 
befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske 
folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det 
lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert 
målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og 
unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme 
tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet. 
KFM (kompetanse for mangfold): Her er målene vi har satt opp ifbm. satningen: 

 Hele personalgruppa tar ansvar for inkludering og språkinnlæring. 
 Å utvikle en modell for hvordan en skal jobbe med minoritetsspråklige elever både på system - og 

individnivå. 
- Individnivå: Dette kan gå på hvordan en kan organisere undervisningen slik at den oppleves 

mest mulig hel og systematisk for eleven, TPO.  
- Systemnivå: Forutsigbart system og rammer som både sikrer kontinuitet og kvalitet.   
- Fag: Utvikle et temabasert årshjul som fungerer.  

 
4. Eventuelt  

Skolemiljøet: Det er alt i alt et godt og fredelig sted på Åmli skule, det store og hele skjer det lite av 
«trøbbel». Men de sakene som kommer slås det hardt ned på. Det har den senere vært saker hvor det  
kan tyde på at det er et mer røffere miljø. Vi har hatt en sak hvor det høyst sannsynlig er elever ved 
skolen som i fritiden har «tagget» på vegger rundt på skolebyggene. Det har hat og rasediskriminerende 
ord som har blitt skrevet. Saken er selvsagt meldt til politiet, som i disse dager holder på med samtaler 
med klasser/elever. Vi har også fått til et bedre og tettere proaktivt arbeid sammen med politiet fremover.  
Rektor oppfordrer alle som ser eller hører noe om skolen og mobbing m.m. gi tydelig beskjed til lærer for 
klassen til eleven det måtte gjelde, eller direkte til rektor.  
 
Info om utområdeplan v/Reidar Tveiten: Det ble sist skoleår nedsatt et utvalg av FAU, med oppdrag å 
utarbeide en uteområdeplan ved Åmli skule. Utvalget bestående av Reidar Tveiten og Anja Mølmen, har 
utarbeidet en plan inkl. priser. Planen vil bli tatt opp i elevrådet ved første mulighet, som blir mandag 22. 
oktober.  
Dette er en plan som er tenkt skal opp politisk, og vil utgjøre en stor forskjell på Åmli skule ifht. mange 
felt mener rektor.  
Planen kommer med anbefalinger og grunner til at nettopp en slik uteområdeplan er viktig for Åmli skule.   
    
Innspill fra repr. 3. trinn: Det ønsker mer fysisk aktivitet inn i timeplanen. Rektor vil se på dette i det 
videre arbeidet. (Dette er også et sentralt tema i opplæringsplanen). 
 
Innspill fra repr. 8. trinn: Skal skolebøker være hjemme eller på skolen? 
Gruppen hadde delte meninger om dette.  

 
 
Ref.  
 
Odd Arne Eliassen 
Rektor Åmli og Dølemo skule 
 
Dokumentet er ekspedert elektronisk og har difor ingen signatur 
 
 
Likelydande brev sendt til eksterne mottakarar: 
Tobias Tangen    
Reidar Tveiten    
Trine Krossbekk 
Agersborg 

   

Marit Haugland    
Sigrid K. Nesland    
Arne Hansen Espebu    
Torgeir Neset    
Jannicke Opheim    
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Marianne Baasland    
Vanja Liane    
 
 
 


