Referat FAU-møte 19.januar 2022.
Digitalt møte:
Gjester: Rektor Raine Alvestad og leder for seksjonsleder friskhet, mestring, og institusjon,
Thormod Moi Felle.
Deltakere FAU: Rita F. Lindtveit, Britt S. E. Lunden, Aslaug L. Pettersen, Margrete Å. Røer,
Karianne Sætre, Heidi S. Vefald, Hege Selås, Ingvild Israelsen og Alfhild Kristensen.
Orientering fra rektor
 Budsjett
Komplett budsjett for 2022 er ikke klart enda. Alle enheter i kommunen har fått krav om
uspesifiserte kutt. Foreløpig er det ikke fastsatt fra hvilke poster disse kuttene skal tas fra.
Skolen ønsker ikke å si opp noen ansatte. Pr. i dag behov for 100% lærer i vikariat, samt lærer
for tospråklige.
 Henting og levering av skolebarn
Levering og henting av skolebarn er kaotisk, og har for øvrig vært et problem i flere år.
Henting og levering skal foregå ved område ved Fjellheim, men dette er det langt fra alle
foresatte som bruker. Flere dager er det kaotisk i veien inn til småskolen med mange biler,
rygging og skolebarn. Rektor er redd for at det kan oppstå uhell og ulykker i denne
forbindelse. Rektor har derfor 19. januar sendt ut skriv med oppfordring til foresatte om at
barna leveres ved den nederste parkeringsplassen (mot Atletix/VSA bygget). Andre tiltak er
nye skilt ved innkjørsel til skolen med spesifisert tidsbegrensing for kjøring inn til skolen.
FAU tar kontakt med politiet og ber de møte i området etter at nye skilt er satt opp. Politiet
kan da gi veiledning på kjøremønster som skal brukes. Målet er å være føre var, og unngå
ulykker.
Andre trafikksikkerhetstiltak ved skoleveien ble også diskutert, slik som strøing av fortau og
fotovergang og redusert fart på riksveien.
 Covid-19, smittesituasjon og smittevern.
Covid-19 stopper mye f.eks. felles foreldremøter. På nyåret har det vært noen tilfeller av
covid-19 på skolen. Skolen har forsøkt å sende ut tilstrekkelig informasjon til foresatte.
Situasjonen er under god kontroll, og hurtigtester er benyttet. Skolen har fått godt med
hurtigtester for tiden framover.
Covid-19 setter også begrensninger for elevene, blant annet klassevis inndeling av
ungdomsskolen i friminuttene på fastsatt område. Rektors inntrykk er at elevene er slitne og
lei av situasjonen.
Svømming har blitt utsatt pga stengte badebasseng. Svømmeundervisning vil bli prioritert så
raskt bassenget i Åmli eller Gjerstad er åpnet igjen.
Orientering leder for seksjonsleder friskhet, mestring, og institusjon:
 Skolehelsetjenesten
Helsestasjonen er en utstrakt del inn i skolen. Inn mot skolen arbeider sykepleier i
skolehelsetjenesten (v/Anette F. Bergan) og helsesykepleier. Det er et godt samarbeid mellom
skolehelsetjenesten og skolen. Samarbeidet er på lavt nivå, og enkelt å kommunisere med
hverandre. På denne måten kan veiledning foregå raskt og enkelt, og at begge parter kan

«spille hverandre gode». Dette ble bekreftet av rektor. Det er ønskelig for begge parter å ha et
kontinuerlig samarbeid framover.
Skolehelsetjenesten er nå i gang med å gjennomføre prosjektet «Kjærlighet og grenser» i
7.trinn.
Foresatt i FAU la til at det har vært positivt at skolehelsetjenesten har vært på foreldremøte i
1.klasse og informert, samt hatt møte med foresatte og barn. Fått tydelig beskjed om at
skolehelsetjenesten er tilgjengelig, hvis ønskelig med en prat.
Thormod Moi Felle ønsker at FAU og skolen tar kontakt, hvis spørsmål eller ønske om å
komme til skolen.
 Status forøvrig i kommunen
Kommunepsykolog er ikke på plass enda. Tror det vil komme på plass om ikke så lenge.
Sannsynligvis vil denne stillingen bli brukt til veiledning av helsepersonell i kommunen, og
ikke til direkte behandling.
Pakkekalendere, førjulstid:
Rektor og FAU har mottatt henvendelse fra foresatt vedr. pakkekalendere. Dette har vært noe
som har vært praktisert i flere år i enkelte klasser. Hver elev skal da ta med en pakke til en
verdi a` f.eks. 25-30 kr. I forbindelse med pakkekalendere har flere opplevd at det kan oppstå
ubehagelige kommentarer om pakkene som er gitt, hvem som har kjøpt hva, fått hva og
lignende.
Både rektor og FAU mener at ikke skolen trenger å ta del i «adventskalender-kjøret» med
pakker. Rektor vil oppfordre lærerne til å heller gjennomføre andre typer for aktivitet i
forbindelse med førjulstid. FAU støtter dette. Ideer kan være aktiviteter for å gjøre noe
hyggelig i klassen eller for andre. FAU foreslår at klassekontakter også kan bidra i dette, hvis
nødvendig.
Skolegensere:
Det ble sendt ut bestillingsskjemaer for skolegensere i høst, antatt etter initiativ fra elevrådet.
Det har kommet muntlige henvendelser til FAU om at noen har følt på kjøpepress. Det er
mange år siden det sist var skolegenser. FAU ser argumenter for både for og imot
skolegensere. FAU avgjør derfor ikke noe syn på dette nå, men vil ta saken opp i SU, slik at
saken kan diskuteres med både elever og ansatte ved skolen.
Aktivitetsdag på skolen og elevkvelder:
Avtalt mellom rektor og FAU at dette tas opp igjen, så snart det er mulig å gjennomføre dette
etter pandemien.
Taushetserklæring for FAU representanter:
Alle representanter i FAU skal skrive under på taushetserklæring. Den inneholder følgende
tekst: Som FAU representant forplikter jeg meg herved til ikke å bruke, utlevere eller på
annen måte gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om økonomi, elever, lærere,
foreldre eller hjem-skole forhold som jeg måtte få kjennskap til gjennom mitt verv for FAU.
Jeg vil også vise aktsomhet i omtale av andre forhold som jeg blir kjent med eller erfarer
under mitt verv. Taushetserklæringen gjelder på ubestemt tid.

Referent: Alfhild Kristensen

