
Referat FAU – møte torsdag 20.10.22 

Tilstede:  

Rektor ved Tuv skule: Cristina Moran Kjølstad  

Oppvekstsjef: Gunn Berit Nergaard 

FAU representanter for 1. trinn: Trine Pauck Øglund, 2. trinn: Belinda Franke, 3. trinn Marit 

Jorde og 4. trinn: Mikael Jonsson. 

 

 Valg av FAU – leder: Marit Jorde, nestleder/vara  Richard Taraldsen 

  

              Drift: 

               Satsningsområder/skolehverdag: 

-      DEKOMP: digital kompetanse, felles løft for alle ansatte på skolene i Hemsedal. 

Kompetansepakken fra Udir: skolemiljø. Lesing: leselærer på alle trinn etter 1. klasse. 

-     Forebyggende arbeid: Link til livet hver uke, har fungert fint på Tuv og Hugnadheim. 

Kommunen skal se på om man fortsetter med «Link til livet» eller velger et annet 

«livsmestringsprogram», klassetrivsel, TL-leker. TL – ledere går på Hugnadheim, TL-

aktiviteter blir gjennomført de gangene avd. Hugnadheim er på TUV.  

-      SFO: faste tur-dager ute: lage mat i skogen/bålplass. Færre barn, men god trivsel slik 

ansatte opplever det, rektor informerer om at klubben er i klubblokalene på onsdager. 

Noen elever har syns dette har vært litt skummel, Mats har holdt TL – aktiviteter på 

oversiden, dette har gått greit.  

-      Utetid: Mats har satt i gang organiserte TL leker på fremsiden av huset onsdager når 

det er fritidsklubb. Hentet en del sykler, spader, bøtter osv etter innspill fra foreldre 

om at enkelte barn savnet leker.  

-      Hest: utstyr/lukt/allergier: skolen har kjøpt inn 6 overtreksdresser barna skal få bruke 

på Lykkja 

-      Teams chat: vi avvikler alle klasse-teams. Ansatte på Ulsåk og Tuv kom frem til 

dette sammen. Dette er nå avviklet 

-     Felles undervisning på tvers av trinn: Rektor har forstått at det har vært en del 

skepsis til aldersblandet undervisning. Det har vært en overgang, som vi voksne har 

opplevd krever en del organisering. Viktig å ha fokus på gode overganger.  

       For å få et utenifra blikk fra pedagog har Heidi Myrvold (rektor på Ulsåk) observert 

og vært litt på Hugnadheim. Hun har tatt tak i detaljer, og foreslått noen endringer i 

timeplanen og oppdeling. Alle basisfag er flyttet til tidlig på dagen (best 

konsentrasjon). Mer todeling. 

-     Buss situasjonen: rektor informer om at det er kommet innspill fra foresatte at 

skolebuss ikke er oversiktlig og god nok.  Cristina (rektor) har selv sittet på bussen, 

hun syns det ser greit ut, anser det som trygt i forhold til trafikk. Men påpeker at hun 



har bare tatt den en gang, og at det er viktig med fortløpende informasjon underveis, 

eller tilbakemeldinger om noe skulle oppstå. Det er bussvakter på Trøim fra HBU, 

disse skal også passe på elever som går på Hugnadheim.  

 

 

- Mangel på lærere: Rektor og oppvekstsjef informerer at dette bekymrer dem. Nå står 

avd. Hugnadheim uten kontaktlærer i 3. klasse. Lærer har vært langtidssykemeldt 

siden august og vil være det i uoverskuelig fremtid. Kontaktlærer på 4 trinn har vært 

sykemeldt en periode også, men antas tilbake i løpet av uke 43. Vi har dermed drevet 

skole uten kontaktlærere på plass over en tid. Det er vanskelig å finne personalet og få 

rekruttert lærere til Hemsedal Det har ikke vært søkere til stillingene.  

 

Rektor og oppvekstsjef er noe bekymret for at elevene ikke skal være godt nok rustet 

faglig til 5. trinn, og er urolige for at kompetansemålene ikke dekkes dersom det ikke 

skjer endringer. Det er sett på en del muligheter for å løse bemanningssituasjonen. 

Ledelsen og FAU - representantene er skeptiske til nye endringer for barna samtidig 

som det åpenbart tydelig på at det bør iverksettes tiltak for å sikre krav eleven har til 

læring. Dette vil på en eller annen måte innebære endring, fokus blir å finne hva som 

er beste løsningen 

Det informeres om at barna i stor grad har høy trivsel på skolen, ingen paragraf 9a 

saker, og elevene sier selv at de er fornøyde, og har det fint på Hugnadheim.  

Like stor bekymring som faglig trykk meiner ledelsen den ustabile 

bemanningssituasjonen er der det er stadig skifte av folk - relasjoner som blir brutt og 

manglende kontinuitet. 

 

 

Det er gode rutiner på Hugnadheim, de har de samme trivselsreglene som på Ulsåk 

(neste år blir de en klasse).  

 

- Rektor og oppvekstsjef kaller inn til teams møte med FAU – representanter (3 og 4. 

klasse) i uke 43 for å dele informasjon om prosessen det arbeides med i forhold til 

rekruttering/bemanningssituasjonen. 

  

 

- På Tuv: i 1. og 2. klasse er bemanningen god og det fungerer bra.  


