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REFERAT FRA MØTE I FAU 25.01.2012 
 
Tilstede: Kari J. Foss, Linda Hofton, Olav Øverby, Nina Gjellerud, Hilde 

Weggesrud, Bente Lindbo, Tone Rolfstad, Anita B. Hvila, 
Guro Gren, Bente Solberg, Ann K. Midtskogen, Reidun 
Kristiansen, Tom Kolbjørnsrud, Sissel Larsen og Heidi 
Hübner. 

 
Sak 1: ORIENTERING FRA SU MØTE 
 Sigdal u.skole drives på grensen til det som er forsvarlig, 

mener rektor når krav til kvalitet og tilpasning skal ivaretas.  
Rammetimetallet for 2012 i for Sigdalskolen vil øke, men for 
ungdomsskolen går timetallet ned fra 336 – til 330 timer. Til 
høsten kommer det et nytt valgfag, som vil kreve økt 
ressursbruk dvs. 4 timer pr uke. Grunnen til nedgang er flere 
elever med spesielle tilretteleggingsbehov. Så det blir en 
utfordring for rektor til høsten å få kabalen til å gå opp. Kan vi 
som foreldre klare å påvirke politikere?? 

  
 Viktige fokusområder inneværende år: 

- vurdering   
- arbeidslivsfag 
- matematikk 
- internasjonalisering 
- skolen arbeidsmiljø og elevinvolvering 

 
 

15. mars 2012 vil det bli avholdt en feiring/markering av 
skolen oppussing. 
Dette vil skje på dagtid og involverte aktører vil bli bedt inn. 
 
            

Sak 2:  HØRINGSUTKAST – DEN GODE SKOLE 
Klassekontaktene har ikke mottatt høringsutkast, det hadde 
vært greit å fått i forkant av møtet. 
Vi FAU /klassekontakter er fortsatt enige i at vi burde vært 
informert ang. saken som har pågått på ungdomsskolen i 
lang tid. Vi etterlyser handlingsplan rundt mobbing, seksuell 
trakassering osv. FAU spør etter kopi av handlingsplanen. 



Ellers gikk vi igjennom høringsutkastet, men med noen 
kommentarer. Olav renskriver dette. 
  

Sak 3:  BREV FRA 9. TRINN – VARER I KANTINA 
Vi er enige at de kan endre sortimentet i kantina. Dvs. bytte ut 
div. yoghurt med is-the. Olav skriver svarbrev. 

 
Sak 4:   EVENTUELT 

- Det er fortsatt noen som står i skolebussen. Vi etterlyser 
system på hvem som skal sitte på hvem buss. Vi spør 
rektor om dette.   

- Vi snakket om for og imot måten elevsamtalene blir holdt 
på. Ønsker vi den ”gamle” måten eller den ”nye”. Dette må 
hver enkelt trinn/ klassekontakt ta opp på foreldremøte. 

- TEMAKVELD 
1: Anita B. Hvila informerte litt om et opplegg på hvordan vi 
får god kontakt med ungdommer. Det er ei dame som har 
spesialisert seg i dette som holder foredrag om strategi, 
konsekvenser osv. Foredraget vil koste ca 4000,- og vil holde 
på i ca 2 timer. Dette mener vi er veldig aktuelt for foreldre i 7 
– 10 klasse. Anita lager utkast til invitasjon. Dette vil foregå 8. 
mars 2012. bra! 
 
2: Heidi Hübner snakket om tema, som er rettet mot mobbing 
på nett. Opplegget er temadag for elver  på dagtid og kurs for 
foreldre på kvedstid. Dette er et gratis opplegg. Vi sender 
henvisning til ”BRUK HUE” om at vi er interessert i dette. FAU 
informerer Stig, for å få skolen positiv til saken. Heidi sender 
info til Olav, som igjen videreformidler til Stig. 
 
- vi snakket om et tema som er tatt opp før også. I 

friminuttene kan elevene være inne. Noe vi ikke er helt 
enige i. Vi mener at de bør få litt frisk luft i løpet av dagen 
eller mulighet til litt aktiviteter. Det være f. eks. 
musikkanlegg, bordtennis, noe i gymsalen. Vi ønsker å 
lage en spørreundersøkelse i samråd med elevrådet. 
Hvordan kan de tenke seg av aktiviteter ute/inne i 
friminuttene. Dette som et ledd i å bedre skolemiljøet. 

 
Med hilsen 
SISSEL M. B. LARSEN 

 

 


