Referat fra møte i FAU Hemsedal Barne- og Ungdomsskule
6/19-20
Marianne Ødegaard

Møte nr.
Referent
Tilstede faste
representanter
Ikke møtt

Dato/tid 2/11-2020

Marianne Ødegaard (leder), Matilda Sjögren (avtroppende nest leder,) Stian
Rygg(5.tr) Rita Johnsen (6.tr), Kåre haug ( 8.tr.) Carina Jorem Olsen( 8.tr)
Hege Owesen (9.tr) Fiona Erlandsen(9.tr)Hanne Ødegård (10.tr) Gunvor T.
Abrahamsen (10.tr)
Tormod Eitrheim (5.tr) Stine K. Skolt (6.tr). Ikke valgt nye i 7tr, så ingen
representanter fra dette trinnet var tiltede

I tillegg møtte rektor Ellen W. Fredriksen
Første møte etter oppstart med ny rektor og nytt FAU. Skole år20/21, ikke alle
skoleklasser har fått gjennomført foreldremøte og valgt nye representanter.

SAK
32-19-20 Gjennomgang av representanter og nytt FAU
Introduksjon av alle nye og gamle foreldrekontakter

Ansvar
FAU Leder

33-19-20 3 saker og Informasjon fra Rektor
1. Ungdata
2. Tilsyn
3. Generell informasjon om status Hbu
1. Resultantane er lagt frem i ulike råd. Undersøkelsen
ligger ute slik at alle kan lese den. Hemsedal kommer ut
med dårlige tall på enkelte punkter, og ligger lavere enn
landsgjennomsnittet. Scoringene er vanskelige å tyde da
spørsmål kan virke like. Undersøkelsen var for 8-10 i fjor.
Undersøkelsen er helt ok, men bekymringsfullt med så lav
scor. Rektor vil se videre på hva som kan være årsaken/ene
til det. Det blir ny ungdata undersøkelse i år. Kanskje gå
igjennom spm i forkant slik at ungdommene vet og forstår
Rektor
hva de svarer på
2. Det er sendt ut informasjon til alle vedr. nasjonalt tilsyn.
Den opprinnelige startdatoen 10.nov er flyttet til februar
2021. Hbu er plukket ut blant andre skoler for et omfattende
tilsyn – bakgrunn er miljøsaker som er klagd inn til
fylkesmannen, samt undersøkelsen(ungdata) I denne
prosessen blir veilederkorpset trukket inn.
3. Ungdata rapporten og covid-19 har preget skolen i høst.
Det er trangt om plassen, og enkelte strenge tiltak. Eks: får
ikke komme inn på skolen før den begynner. Det er
nødvendige tiltak. Uteområdene rulleres på da alle klasser
har sine egne kohorter. Rektor opplever blide barn og de

kommer inn på kontoret når de har behov for å snakke.
Rektor ønsker god dialog og at barn, unge og voksne føler
seg hørt. Byggeprosessen vedr. ny skole er i gang, spaden
settes i jorden i mars. Det vil bli utfordringer vedr. plass,
støy og en mulig krevende prosess de neste 2 årene.
Tegningene og planen for ny skole er på plass og skolen og
ulike råd har fått uttale seg- ser svært bra ut. Plansjene
ønsker FAU å få tilsendt av Anderdal slik at FAU har sett
tegningene.
34-19-20 Kulturdugnad
Informeres om prosjektet, og det er så lenge siden dette ble
startet, og det stoppet litt opp under korona. Prosjektet litt
Alle
utdatert og tiden har gått. De oppsummeringspunktene er
bra slik de er, men FAU ønsker få en betre avklaring på kva
det skal brukes til. Og tanken videre med kulturduugnad
35-19-20 Diskusjon om FAU/ forventninger - Samarbeid skole FAU
God dialog mellom skole og FAU. Frem snakke hverandre.
Barns beste kortsiktig og langsiktig. Vi skal ikke jobbe med
enkeltsaker, men hele klassemiljøet. Rektor håndterer
enkeltsaker, så disse tas ikke i plenum. Det blir diskutert om
FAU skal signere taushetserklæring, noe uenighet vedr.
dette da vi ikke skal håndtere enkeltsaker, så rektor Ellen
sjekker opp dette.
36-19-20 Hvilke oppgaver ligger hos FAU? Kva skal/kan FAU
gjøre?
Skolemiljø, Temaer som er i forkant av mobbing/mobbing,
opplysning. Kontaktledd inn mot skolen vedr. Hele
klassetrinnet.
37-19-20 Val av nestleder og sekretær
Stian Rygg Bekkevold ble valgt til nestleder og Rita Johsen
ble ny sekretær.

Alle

Alle

38-19-20 Plan for møter vider - årshjul
Rektor og FAU Leder ser på datoer for faste møter dette
skole året, og når det er andre møter som FAU skal være
Rektor / FAU
representert. Dette for å skape forutsigbarhet og at flest
Leder
mulig deltar. 2 høst og to vår. Rektor deltar på alle møter, og
det legges inn fastpost på slutten av møtene for kun
foreldrekontakter
39-19-20 Eventuelt.
Rektor informerer at hun har opprettet et tettere samarbeid
med politi. Dette for at de skal være mere synlige som
samarbeidspartnere.
Skoleball og organisering klassevis.
Både 8kl. og 10kl foreldre/elever har begynt å snakke om et

evt. juleball. Bare informasjon slik at også 9 kl er klar over
dette. Situasjonen til covid 19 og muligheter for
gjennomføring vil jo være avgjørende for evt. gjennomføring
Referat ligger på Kommunens sin hjemmeside

