
Referat fra FAU-møte 14.02.21 

 
Tilstede: Marit, Berit, Helen og Elisabeth 

 

Saker som skal opp på KFAU-møte 15.02: 

 

1. Informasjon fra skolesjefen om prosessen for nedbemanning i Sigdalskolen. 

Innspill som skal tas med til KFAU-møte i denne saken?  

-Vi ønsker ikke at det blir felles rektor med en barneskole. 

Ungdomsskolen er i en særstilling siden den har den største elevmassen, det er andre 

kompetansekrav, læreplaner osv. 

For resten hører vi hva hun formidler og tar evt. opp saker som kommer opp. 

2. Informasjon fra skolesjefen om prosessen for å finne en ny rektor til Sigdal ungdomsskole. 

Innspill?  

a. Kan man ha minstetid for rektorstillingen, iallfall «ene veien»? Spesielt hvis den som får 

stillingen får rektorutdannelse etter ansettelse i tillegg? 

b. FAU ønsker at en av de allerede ansatte og med kjennskap til skolen kan bli konstituert 

hvis det skal bli en vikar. 

 

Saker vi i FAU har fått inn og vil drøfte: 

 

1. FAU ved SUS etterlyser felles retningslinjer for alle lærere/klasser når elever må være 

hjemme enten pga. hjemmeskole, karantene eller er frivillig hjemme pga. stor smittefare. 

Noen foreldre opplever at elevene får veldig bra opplegg med både oppgaver, de er med på 

Teams «i klasserommet» og får bra veiledning underveis, andre føler de ikke har fått nesten 

noe som helst av dette.  

En lærer som ble konfrontert med dette, svarte at når de ble holdt frivillig hjemme (elevens 

familie var i karantene), var de ikke pliktige å gi noe opplegg. Samme lærer svarte en annen 

forelder at det var opp til hver enkelt lærer bl.a. dette med å la elevene hjemme bli med på 

Teams i klasserommet når eleven var frivillig hjemme. 

Helen, leder i FAU, har bedt rektor gjennomføre en spørreundersøkelse blant elever og 

foreldre om hva som har funket/ikke funket ved hjemmeskole, slik at de kan forbedre det som 

evt. ikke har fungert så bra til en eventuell ny runde med hjemmeskole i alle varianter. 

Dette er også formidlet til skolesjefen. 

2. Berit tar opp med skolesjefen hvor vi skal dele og legge ut referater fra FAU-møter. Vi 

etterlyser også oppdatering av FAU-siden på hjemmesiden til SUS. 

3. Spørsmål fra en forelder om skidagen er avlyst?  

-Ingen flere har hørt noe om dette, Helen sjekker med rektor om dette stemmer. FAU mener 

at elevene fortjener dette! 

 

4. Busstransport, igjen. Det er fortsatt VELDIG fullt på bussen oppover, både via Eidal og 

hovedveien. Det er et par ledige seter på Hiåsskog-bussen, men man sitter skulder mot 

skulder på alle de andre setene. 

Det er blanding av elever fra både barne-, ungdoms- og videregående skole og andre 

passasjerer, siden det er en rutebuss. Dette må vi få en forandring på! 

Vi ønsker en ekstra buss til og fra Hole bru morgen og ettermiddag. 



5. Spørsmål fra en forelder ang. skoleball: Ønsker foreldre ikke dette, eller bør man finne en 

måte å arrangere dette på en trygg måte?  

-Vi synes elevene fortjener et skikkelig ball! Men vi tenker at vi bør vente å se an litt, slik at 

hvis man kan ha ball, bør det være skikkelig, ikke klassevis og slik alt foregår nå. Vi tar opp 

dette på neste FAU-møte i mars og ser hvordan smittesituasjonen er da. 

 

6. Nytt møte i FAU er satt til 11.03.21. Rektor ønsker da å informere om elevundersøkelsen. 

Neste møte deretter blir 20.05.21 før neste KFAU-møte som er den 26.05.21. 

 

Referent: Elisabeth B. Skare 


