
 
 
Møteinnkalling / Referat 28.09.22- HBU 

 

  
Møte nr. 1 
2022-23 

     

  TID  18.00-19.30 

MØTESTED:  Hbu, Personalrommet 

MØTTE: Stian, Eli-Ann, Elisabeth, Eva, Anders, Ellen, June, Eirin, Odd Ivar, Monika  

FORFALL:   

NESTE 
MØTE:29.11.22 

 REFERENT   

 

SAK  Ansvar 

1/2223 Godkjenning av referat frå sist møte Stian Rygg 

2/2223 •  Valg av nytt FAU-styre  
5. klasse: nye medlemmer; Nestleder Stian, Ingrid 
6: klasse: referent Eli-Ann, Elisabeth 
7. klasse: Ansvar for 17. mai, Anders og Eva 
8. klasse: Ellen og June 
9. klasse: Leder Odd Ivar. Eirin og Marianne er også med. 
10. klasse: Monika og Elisabet. 
SU-møte en gang om høsten og en om våren. Må være to som 
møter, leder og nestleder. Elevrepresentanter møter også. 
FAU-møter på Teams eller fysisk oppmøte, første møte fysisk – de 
andre kan være på Teams. Innkalling til møter har Eva ansvar for. 

Stian Rygg 
 

3/2223 • Konstituering 
Konstituering av FAU er nå foretatt. 

Stian Rygg 
 

4/2223 • Evt saker fra foreldremøtene 
Frå 5 klasse; 
Fra 6 klasse; Problematisk å få elevene til å dusje. Skolen kan ikkje 
tvinge noen til det. Skolens Maria Leganger fortalte for 5 og 7 klasse 
at det er sosial trening. Denne måten å forklare dette på kan gjerne 
gjøres for de øvrige klassene. 
Frå 7.klasse; kom innspill fra foreldremøte om å støtte 8. klasse om 
Ipad – heller ha pc 
 
Frå 8 klasse; Kva erstatter ordningen «Kjærlighet og grenser» som 
faller bort? Ansvarspersonene for programmet sier at dette er et 
utdatert program, som også kommer for sent inn i barnas oppvekst. 
Nå er er det MOT som gjelder, og kommunestyret har vedtatt at 
skolen skal ansette en person i 25 prosent stilling. Handler om å ha 

Foreldrekontakte
ne i de ulike 
klassene 



MOT til å stå opp mot/for, grensesetting etc. Håper at dette blir en 
god ordning. For ungdomstrinnet,  men kan involvere elever på 
lavere trinn. Foreldrene er ikkje en del av denne ordningen. I 10 
klasse kommer politiet på besøk. Ønske om at politiet kommer 
tidligere inn. 
 
Hvorfor gå fra PC til IPad med tastatur? 
Mange skoler går over til Ipad. Det ble gjort undersøkelser i forkant 
som grunnlag for å gå over til denne ordningen. Økonomisk 
fordelaktig. Billigere i innkjøp, enklere og raskere å reparere. 
Foreldrene mener at det er et dårligere alternativ og mindre 
brukervennlig, spesielt når elevene skal skrive lange tekster. 
Lærerne i klassen støtter elevene og foreldrene i dette. 
 
Rektor informerer om at denne ordningen skal evalueres på et 
tidspunkt. 
 
Frå 9 klasse; 
Frå 10 klasse: organisering av Polentur 

5/2223 • Skolemiljø og ny sosiallærer/ ungdomslos 
Skolen vil at det skal være trygge voksne tilstede også i fritida til 
ungdommene våre. Det vil gjøre fritida mer trygg . Vi vet at voksen 
tilstedeværelse kan minske antall episoder og hendelser med rus, 
stjeling, ildspåsettelser, ulovlig bilkjøring m.m som vi har fått tips 
om at faktisk skjer. Skolen merker gjengmentalitet, utestenging og 
styggspråkbuk/ kalling av medelever og pornografiske uttalelser 
mellom elever. Skolen jobber mye med skolemiljøet, men ønsker 
mer politi foresatt og kommunalt samarbeid. Nyansatt sosiallærer 
og ungdomslos Marianne Ø. Müller deltok på foreldremøtet i 9. 
klasse for å prate om nettopp dette. Det var et bra og konstruktivt 
innslag sier foreldrene som var tilstede på dette møtet. 
Foreldre må følgje med og viktig å bekymre seg. Vi må være der de 
unge er. 

rektor 

6/2223 • Natteravn i Hemsedal 
Forslag frå 9 klasse: 
Behov for å ha vaksne i sentrum i helgene 
Bruke synlige vester 
Rullerende ordning etter kalender, med innbyrdes bytting 
Ønske om å komme i gang etter høstferien, men det tar tid å 
informere og få med alle foreldrene på dette. Dette må gjøres på en 
ordentlig måte som kan vedvare. Kva går ordningen ut på, kva 
kreves av hver enkelt, hvordan håndtere vanskelige situasjoner og 
kunne hjelpe barn som trenger bistand.  
Livsløp er i gang med å finne lokale som de vaksne kan varme seg i 
(Trøimshallen), samt finne frem det som finnes av utstyr, som  
synlige vester .Odd Ivar/9.klasse tar kontakt med Livsløp. 

Odd Ivar 
Tømmervold 



Trygg Forsikring eier antagelig Natteravn-konseptet. Melde oss inn 
der? Sjekke nærmere. På Gol var/er det styrt av Røde Kors. Viktig å 
finne en forankring for ordningen. 
 
FAU er enige om å starte denne ordningen, og informere sine 
klasser. Må forankres m Livsløp og Familiens hus. 
Men, det kan ikkje bare være frivillighet. Kommunen må også på 
banen, herunder økonomisk. 

7/2223 • Nytt skolebygg 
Dette er halvparten av den nye skolen. Mangler masse møterom, 
spesialrom, oppholdsrom, lager.  
Skolen har mange elever som har behov for grupperom og mange 
elever med spesialpedagogiske behov som krever møtevirksomhet 
og møterom. Foreløpig er ikke dette på plass. Vi har pr nå kun ett 
møterom. Vi gleder oss veldig til alle rom/ uteområder og andre 
"fasiliteter " er på plass. 

rektor 

   

 


