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Arkivkode Vår ref. Deres ref. Dato 
A12 S.nr: 20/992-7 Sbh: HBV  09.02.2021 
 L.nr: 1289/21 

 
 
 

Referat etter møte i KFAU 15.02.2021.  
 
Tilstede: Anne Berner, Merete Holen, Jan Ottar Andersen, Anita Torgersen, Elisabeth  B Skare 
Helen N. Brennhaugen, Torstein Fuhrmann, Stine Marie Grøterud og Hanne Bredde Vig 
Forfall: 
 

Sak 1/21 Drift av Eggedal barnehage - 
orienteringsak 
 

Oppvekstsjefen orienterte om løsningen for 
Eggedal barnehage. Se saksutredning for sak 
til Hovedutvalget 17/2 2021. 

Sak 2/21   Referatsaker:  
Nytt fra gunnskolen 2021 
Budsjett 2021 og 
nedbemanningsprosess 
 
 

Oppvekstsjefen orienterte:  
Nytt fra grunnskolen gjelder I hovedsak tiltak 
om smittevern, tilpasninger av 
skolehverdagen I fht trafikklys som gjelder, 
eksamen (som I ettertid er avlyst) og nye 
kartleggingsverktøy.  
Prosess for nedbemanning i henhold til 
vedtak I Kommunetyret 117/12 2020 err 
Igangsatt. FAU på Eggedal skole uttrykte 
bekymring for det pedagogoiske miljøet når 
skolen skal bestå av kun 5 grupper med 
kontaktlærer og med få ressurser til vikarer. 
FAU uttrykte også bekymring for ressursene 
tile lever med behov for ekstra oppfølging og 
for elever med stort utviklingspotensiale. 
FAU-leder ved Nerstad skole ville ta ta I dette 
I etterkant av møtet I KFAU. Oppvekstsjefen 
sender referatete fra dette møtet videre til 
leder av Hovdutvalget for oppvekst og kultur. 
 

Sak 3/21 Tilbakemelding etter forrige 
møte:  
Trafikksikkerhetsplanen.  
 
 

Denne er ikke fulgt opp. Planen ligger som en 
av flere planer som skal revideres I 2021-
2022. 

https://www.udir.no/om-udir/nytt-til-start/nytt-fra-nyttar-2021/
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Sak 4/21 Evt. 
Busstransport oppover bygda. 

Spørsmål om skidag og skoleball. 

Felles retningslinjer for lærere 

ved hjemmeskole/fravær pga. 

karantene mm. 

Deling av FAU-møtereferater, 

oppdateringer av FAUs side på 

kommunesiden. 

Prosess for å ansette ny rektor på 

Sigdal ungdomsskole 

 
 

Busstransport fra mot Prestfoss om 
morgene: begge busser fulle og med blanding 
av elever fra flere skoler. Elevene sitter ikke 
inndelt i kohorter og setene bak sjåføren er 
daglig i bruk. Foresatte er bekymret for 
smitteverntiltakene. Ønsker å få utredet bruk 
av munnbind på skolebussene for elever over 
12 år. 
Skidag, skoleball og leirskole: Foresatte 
undret over at skidag ved SUS var innstilt. 
Oppvekstsjefen undersøker. Kan ha sin årsak 
I smittevern og ønske om å unngå å blande 
kohorter. 
Skoleball: Foresatte ønsker å arranger 
skoleball. Oppvekstsjefen positive til at det 
gjøres forberedelser, men at det er 
kommunelegen som avgjør denne typen 
arrangemeneter ut fra smittesituasjonen I 
Sigdal på den tid det er tenkt arrangert. 
Leirskole: dagens 8.trinn har ikke vært på 
leirskole. Sigdal kommune vil søke å finne et 
alternativt sted for dagens 8.trinn for en 
leirskole våren eller høsten 2021. 
Smittesituasjonene og kapasitet på 
alternative leirskoler avgjør. 
Hvilke retningslinjer gjelder for hjemmeskole 
og ved fravær pga karantene. Det finnes 
retnigslinjer for dette. Viktig at alle elever 
som er på hjemmeskole følges opp med 
opplegg og en samtale hver dag. Av 
personvernhensyn er det er ikke mulig å 
sette en PC I klasserommet og gjøre 
opptak/ha Teamsoveføring av ordinær 
undervisning. 
FAU ønsker å gjøre sine sakslister og vedtak 
tilgjengelig for andre foreldre ved same 
skole. FAU-lederne tar kontakt med rector 
ved sin skole for å be om at dette legges ut. 
Det ble understreket at det ikke skal legges 
ut opplysninger av personsensitiv karakter. 
Oppvekstsjefen orienterte om prosessen for 
å finne ny rektor på Sigdal ungdomsskole. 
Lederstillinger skal lyses ut eksternt. I lys av 
nedbemanningen er det forsøkt å finne 
kandidater intern som kan konstitueres eller 
ansettes midlertidig og gjøres aktuelle for å 
delta i en ekstern utlysning. Lykkes man ikke 
med dette lyses stillingen ut eksternt snarest 
mulig.  
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Med hilsen  
 
 
Hanne Bredde Vig 
Oppvekstsjef 
 
 
Dokumentet er godkjent for elektronisk forsendelse. 
 
 
 
 


