
Fau møte ons 6.nov kl 18.00  

1: Medlemmene i Fau og kostituering av Fau-utvalet.  

1:trinn: Tors A P Skillestad, Mikael Jønsson                                                                       

2.trinn: Joveig Erikstad, Heidi Roteigen                                                                                                          

3.trinn: Eirin Holte, Helene Juliebø                                                                                       

4.trinn: Stian Rygg, Kristin Hølto 

Leiar: Stian Rygg                                                                                                                    

Nestleiar: Joveig Erikstad                                                                                                                                     

Sekretær: Kristin Hølto 

 

2. Innspel frå Fau/foreldre og ynskjer de har til skulen.                                                       

Hadde få møter i året som gjekk. Fekk litt struktur på Fau i fjor. Forledra føler 

dei har god dialog med lærarane. Og det er det viktigaste. Forledra tek kontakt 

direkte med lærar/rektotr viss det er ting dei vil ta opp.                                                    

Fint at lærarar og fagarbeider samarbeider og får med seg same kurs og 

planlegging. Lesefokus blei nevnt i forb med at veilederkorpset og møtet som 

var i fjor ang beskrivelse av klassemlijøa.                                                                

Grønnsakshage og måten skulen brukar uteområdet på er positivt , syns 

foreldra. Foreldra er villige til å organisere dugnader. Viktig at rektor bakkar 

opp om initativ frå lærarane ang turar. Men det er begrensning på kva me 

brukar pengar på, f eks busskjøring begrensar  seg pga økonomien.                                 

Viktig at rektorane på Tuv og Ulsåk fører særlig 4.klassane saman i sosialt 

samvær i løpet av året, så dei får bli godt kjent med kvarandre. 4.trinn skal ha 

ein klasseklubb for 4.kl på Tuv og Ulsåk saman. Skulen bør formidle at 

leikegrupper ynskjer me å ha på alle trinn. Dei klassane som har hatt 

leikegrupper på trinnet, har gode erfaringar med desse. 4 gonar før jul og 4 

gonger etter jul. 4 elevar i kvar gruppe. Fau bed om hjelp frå lærarane til å sette 

opp grupper. 

3. Om ressurs og bemanningssituasjonen.  

Rektor informerte om dette:                                                                                                  

Som de har fått medling om så er rektor no halve arb tid si ca i klassar og 

hjelper til. Eg har og spes ped med ein elev. Me har meldt inn behov for ein 



50%-70% stilling for å forsterke i særlig 2 av klassane.  Me får som svar at 

Hemesedal kommune må spare pengar og at oppvekst og helse særlig overskrid 

budsjetta sine. Dette skaper ein stressa situasjon bland ei tilsette, då dei stadig 

opplever at elevar går ut frå timar, ikkje kjem inn i timar eller ikkje klarer delta i 

undervisninga, avdi borna ikkje får den hjelpa dei treng, for å fungere i 

skulekvardagen.  

Situasjonen som er no, håndterer me men eg opplever stress i personalgruppa 

og får beskjed om at  nokon no  søkjer seg over i andre jobbar fordi dei føler 

det er vanskeleg å gjere ein god jobb i denne ressurssituasjonen me er i no. 

Samtidig så hjelper me kvarandre og Tuv er jo ein liten og oversiktlig skule, der 

me opplever me har kontroll. 

Eg, rektor,  opplever det fint å vere i klassane og blir godt kjent med både elvar 

og lærarar på den måten, og ser jo då godt dei behova som er.Men eg merkar 

at kapasitet og tid til dei administrative oppgåvene, er for lita no. 

Me har eit fantastisk personale på Tuv skule og Sfo, som gjer det lille ekstra for 

borna heile tida og som trør til og hjelper når me er litt får vaksne i kvardagen. 

Fau seier:                                                                                                                                         

Fau er opptatt av korleis dette blir fronta videre. Rektor samarbeider med PPT 

som hjelper oss med observasjonar og råd. Og ho fronter oppover i 

kommunesystemet at me treng meir vaksenhjelp.  

FAU-er bekymra for sitasjonen der rektor jobbar så mykje i klassar i forh til at 

ho ikkje får nok tid til budsjettarbeid og å ivareta personalet og dei 

administrative oppgåvene.  

Det må komma klart fram at det ikkje er ressursar nok i klassane og at dette 

ikkje må vere avhengig av at det er enkeltvedtak i klassen for å få fleire vaksne, 

seier FAU og dei er bekymra over måten rektorressursen blir brukt på. Det 

skaper på sikt slitasje i alle ledd. 

4.Innkjøpsstopp. Rektor informerte om at det er innkjøpsstopp på utstyr og 

materialer fram til jul. Det tenkjer me går bra men både gym-usstyr og 

formingsmateriell mangla rein del av sllik at dette vil merkast i faga og i 

juleverkstad f eks. 



Eventuelt: 

5:Fau etterspurde rutinene på skulen når born stikk av frå skulen og skulen 

eventuelt ikkje finn dei att: 

Rutiner når eit barn stikk frå skulen: Kva er rutinene våre: 

1.Skulen leiter etter barna 

2.Skulen ringer foreldre til borna som er borte. 

3.Skulen sender ut melding til alle foreldra om hendelsen snarest mulig med 

kort orientering. 

4. Foreldre og skule leiter. 

5.Politi blir varsla om borna ikkje blir funne innen rimelig tid, maks 30 minutt 

uansett om skulen har fått kontakt med foreldra eller ikkje. 

 

6:Trafikksituasjonen i Hemsedal. 

Denne saka gløymde eg ta opp i møtet men legg den ved som info til alle: 

 Sterk oppfordring om å ta infoen under, opp på møte i FAU og i foreldregruppa!! 

 
  

  

I Hemsedal ønsker vi ingen ulykker og vi har ingen å miste!  
Det er utrolig mye rar kjøring i Hemsedal for tiden og respekten for skilting er i mange tilfeller en 

mangelvare. 

  

Hva slags forbilde er du for barn og unge i trafikken 

         Når du kjører på utsiden av den nye fartshumpa på Svøovegen (til og med 

med barn i bilen) og risikerer livet til de som står og venter på bussen eller går 

på gangveien 

         når du så å si aldri overholder fartsgrensen og følgelig heller ikke 

vikepliktsregelen i boligfelt 

         når du kjører på feil side av rabatten i krysset mellom RV52 og Svøovegen 

for å slippe og bremse ned tilstrekkelig  

         når du kjører på gangveien mellom RV52 og Bygdaheimen (over 

krikegården) for å spare noen minutter  

         når du skal trene, hente eller levere barn på idrettsplassen eller 

ungdomsklubben og du kjører mot et innkjøring forbudtskilt, gjennom en bom 

og fram til garderobebygget for å slippe å gå 30 meter 



         når du kjører på gangveien foran Trøimshallen og videre opp mot HBU for å 

hente på trening eller skole 

         når du skal på trening og parkerer på busstoppen foran Trøimshalen slik at 

bussen ikke får stoppet  

  

Eksemplene over viser manglende respekt for skilt samt flere brudd på trafikkreglene i Hemsedal. Det 

hjelper heller ikke å skylde på turister eller gjennomgangstrafikk da det ofte dreier seg om egne 

innbyggere som bryter trafikkreglene eller tar «snarveier» i forbindelse med kjøring til jobb, skole, 

barnehage eller fritidsaktiviteter.  

  

Barn og unge legger merke til hvordan vi voksne oppfører oss i trafikken og de unge lærer mer av hva 

vi gjør enn hva vi sier. Det er derfor viktig at vi er gode forbilder. 

  

Vi vil på det sterkeste derfor oppfordre alle til nettopp å være et godt forbilde, kjøre fornuftig og 

overholde trafikkreglene.  

  

Hilsen Teknisk drift 

  

  

 


