
Referat FAU-møte 11.03.21 

Tilstede: Helen N. Brennhaugen, Marit Eidal, Inger Kristin Grimsrud, rektor Gunhild 

Versland, Elisabeth B. Skare 

 

Saker: 

 

Nasjonale prøver: 

Se vedlegg for info om nasjonale prøver. 

 

Elevundersøkelsen: 

Ang. mobbing: Litt lavere enn gjennomsnittet. Et av spørsmålene i den kategoriene er: 

Hvordan blir du mobbet? Et av alternativene er: Jeg blir holdt utenfor. 

Et annet spørsmål er: Sa du til noen da du ble mobbet? 

Mange svarer da «nei». 

 

Det er et dilemma for skolen dette mht. å finne ut hvem som blir mobbet pga. 

personvernregler. Man har ikke lov å spørre elevene direkte: «Vet du om noen som blir 

mobbet» eller «vet du hvem som mobber». Man kan spørre noen direkte om de selv blir 

mobbet, men man vet at det er flere som kan svare nei på dette selv om de blir det. Men som 

sagt kan man ikke spørre elevene om andre blir mobbet eller mobber Hvordan kan vi da gå 

fram for å finne ut hvem dette gjelder? 

Dette er noe vi som foreldre kan ta opp hjemme, om våre barn holder noen utenfor, eller om 

barnet vårt blir mobbet/holdt utenfor, og om de i så fall har sagt det til noen. Eller om de vet 

om noen som mobber. 

Vi kan også ha fokus på det på foreldremøter, slik at dette alltid blir et tema som repeteres 

jevnlig, spesielt hjemme, men også i den grad det er lov i elevsamtaler med lærere, helsesøster 

osv. 

 

Se mer info fra elevundersøkelsen i vedlegg. 

 

Nedbemanninger og ny rektorstilling, info fra rektor:  

Noen lærere søker studiepermisjon og en lærer skal ha svangerskapspermisjon, så det gjør at 

ikke så mange stillinger må ned som hvis ikke dette var tilfellet. Hele Sigdals-skolen skal 

reduseres med 6,6 stillinger. Rektor må påregne undervisningstimer. De som er midlertidig 

ansatte, får ikke fortsette. 

Se mer om informasjonen fra rektor om vurderinger og konsekvenser av nedskjæringene i 

skolen i vedlegg. 

 

Spørsmål fra FAU med svar fra rektor etter denne informasjonen (nedbemanning): 

Det er 5 kontaktlærere pr. 7 klasser på alle de 3 barneskolene. 

Det vil si at de slår sammen flere klasser i noen fag.  I 22/23 er det fra 4-18 elever i hver 

klasse på alle barneskolene, med et gjennomsnitt på 10,3 i hver klasse. 

Hvis Prestfoss og Nerstad ble slått sammen, ville gjennomsnittet vært 21 elever pr. klasse, 

Hvis det spares på barneskolene, vil det bli mer midler også på ungdomsskolen. 

Det man bl.a. ville spart inn på ved sammenslåing er f.eks. antall kontaktlærere, koordinator 

for tilpasset opplæring, en helsesykepleier, administrasjon, renhold, en rektorstilling og 

oppvarming. Dette er store summer. 

Er det med skolesammenslåing noe vi i FAU bør undersøke, i samarbeid med FAU ved 



barneskolene, om vi ønsker at kommunen skal ta opp igjen? Vi snakker mer om dette på neste 

møte den 15. april. 

 

Viktig! Også miljømessig for elever og lærere er det ofte bedre med flere i klassen og som 

kollegaer enn det som nå er virkeligheten, ifølge eksperter på dette området. 

Se mer om fremtidige elevantall i vedlegg. 

 

Covid 19:  

Alt er veldig usikkert. Rektor roser alle de ansatte som ikke nøler med å komme på jobb hver 

dag og i praksis 160 nærkontakter hver dag. 

 

Ang. hjemmeundervisning: Det kom kritikk i et leserbrev. Resultatet av dette er at det blir 

en evaluering på hver utviklingssamtale med elever og foreldre hvordan de er fornøyde med 

både hjemmeundervisning evt. hybridundervisning (noen elever hjemme i karantene, andre på 

skolen) osv. Det oppfordres til at elever/foreldre som ikke er fornøyde tar det opp med «sin» 

lærer, evt. rektor hvis de ikke fører fram hos lærer. Det skal også jobbes med felles 

retningslinjer ved de ulike undervisningssituasjonene, slik at det skal være enkelt for læreren å 

vite hvordan man løser de ulike måtene å undervise på. 

 

Det etterlyses også rutiner for hva som skal skje hvis det blir et nytt utbrudd på skolen. Dette 

for at man skal unngå at alle reiser hjem på samme buss/at elevene reiser hjem før testing 

osv., og at det blir et samarbeid med legekontoret ang. testing i klasserom før hjemreise ved et 

evt. nytt tilfelle osv. 

Dette er skolen og kriseledelsen allerede i gang med. 

 

Eventuelt: 

Ekstrahjelp i matte/leksehjelp, f.eks. ved hjelp av sommerskole, frivillighetssentralen, 

eldre/pensjonerte lærere? Mange sliter med matte, og med motivasjonen når de føler de ikke 

mestrer det. 

Rektor ønsker at vi i FAU tar opp dette med skolesjefen/skolekontoret.  

 

Skoleball på slutten av året: Vi foreldre ønsker å arrangere en heidundrande fest for elevene 

(hvis det lar seg gjøre mtp. korona) mot slutten av skoleåret. Vi ønsker å planlegge for at det 

blir fest slik at det er enkelt å arrangere hvis vi ser at det lar seg gjøre. Hva har FAU på konto? 

Har klassene noe på konto som kan brukes? Er foreldre villige til å bidra? Helen sjekker dette. 

Vi tar et eget møte med planlegging av ballet på Teams 15. april kl. 18.00. 

 

Har noen andre saker som de ønsker at vi skal ta opp på møtet den 15. april, kom med innspill 

til FAU-representanten i din klasse. 

Neste FAU-møte etter det blir den 20.05. 

 

Referent: Elisabeth B. Skare 
 


