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SAK  Ansvar 

8/2223 Godkjenning av referat frå sist møte 
- Fortsettelse frå sist møte, sak 6/2223: Avklare natteravn i 

Hemsedal 
 
Godt forankret i Livsløp, kommunen, Frivillighetssentralen. 
BUA: fysisk møteplass. Kari Plejdrup kontaktperson 
Namn og konsept tilhører Trygg Forsikring. 
Politiet; positive. Kontaktperson Pål Kasper Mikkelrud.Tlf; 
48243451. Politiet har allereie et prosjekt som heter; Trygg i 
Hemsedal. 
Tid; fredager før, under og etter klubben. 
Utøvende; Foreldregruppen i 8, 9 og 10. 3 stk per vakt. Baseres på 
frivillighet 
Kan det være fleire? Frivillighetssentralen ved Jette kan undersøke 
om pensjonistgruppen kan være interessert.  Familie og slekt er 
velkommen som Natteravn. 
 
Informasjon må formidles; via Kommuneposten, Hallingdølen, 
Politiet, Facebook- kommunens side.  
 
Hvordan få inn folk? 
Kort info via Visma. Må avklares av Liv Birgit Borge.  
Benytte SPOND til informasjon, påmelding, oversikt osv. Kristin 
Hølto er kontaktperson. Informasjonen skal være kort, punktvis, 
oversiktelig slik at det er enkelt for alle å se kva de skal gjøre. 
 
Klassekontaktene er behjelpelige med opprette SPOND.  
 
Vedtaket; FAU kjører i gang prosjektet. Egen prosjektgruppe; Odd 
Ivar Tømmervoll, Kristin Hølto, Kari Plejdrup 
 

 



Sak 2) Parfymefri skole 
Initiativ frå foreldre/barn 
Støttes av skolen, men intet forbod. Meir holdningsskapende med 
vennlig henstilling. 
 
Sak 3) Skolemiljø 
Statusrapport frå elevrådet;  
Temauke- mange deltok, og elevrådet og rektor er fornøyd med 
oppslutningen. Skapte god steming for vaksne og elever. Elevrådet 
får masse skryt av rektor. Profft opplegg. 
 
Elevrådet ved Nikolai; noe problemer med uro i gangene, men det 
roet seg. 
Rektor; allmøte på skolen i ungdomstrinnet. Ca 100 elever i amfiet. 
Tok opp et problem: skolen hadde fått mange klager frå renhold, 
spes gris på toalettene.Eks; Vannet ble også stoppet og tettet. Etter 
møtet har det ikke vært noen problemer av slik karakter. 
 
Telefonbruk i skoletiden: 
 
Skolen har en utfordring med telefonbruk. Stor forstyrrelse. Skolen 
samler inn telefonen, men noen nekter, eller omgår ved å ha med 
fleire telefoner. Skolen kan be om å legge bort telefonen, men har 
ikkje hjemmel til å krevje det.  
FAU: Skriv til alle foreldrene i respektive klasser at de tar en prat 
med barna sine om at de SKAL levere inn telefonene. 
Lærerne: Gi tydelig beskjed til foreldrene til barn som ikkje leverer 
inn telefonene.  
Skolene følger opp med anmerkning. 
 
Nærområdene: 
Lite av nærområdene rundt skolen kan benyttes til aking etc. Mye er 
sperret. Nå er også området foran mot biblioteket avstengt. 
Skolen misfornøyde med stadio-området; flaten er større på 
midten, må jevnes ut. løpebanen er for dårlig da det er av gress. 
Spillemiddelansvarlig i kommunene, nå Mads Elbrønd, har uttalt at 
gresset blir byttet til et ordentlig løpedekke. 
Skolekjøkkenet skal være ferdig 15. desember. 
Naturfag- og K&H-rommene skal nå ryddes og pusses opp til nye 
spesialrom. 
 
Uterom; kva finnes av leker? OneFoot’er? Akebrett? 
Skolen sjekker kva som finnes på Ulsåk og Tuv.  
 
Politisk flertall for ny flerbrukshall. Helt nødvendig for å få plass til 
1-10 klasse. 
 



Økende antall elever som sliter med mørke/tyngende tanker, 
spiseforstyrrelser . Kan være en følgje av åpenhet om temaer. 
Får barna tilstrekkelig tid til å spise? Kanskje noe aldersbetinget. 
 

9/2223 Rektor informerer om status skolemiljø, orienterer om aktuelle 
saker 

 

10/2223 Parfymefri skole  
https://intoleranse.no/wp-content/uploads/2014/09/V%C3%A6r-
parfymefri-skole.pdf 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Lenke til årshjul 
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