
Holla 10-årige skole - FAU: 

MØTEREFERAT 

Dato 

Sted 

Klokken 
Tilstede: 

 

17.09.2019 

Holla 10-årige skole, personalrommet på ungdomstrinnet  

17.30-19.00 
Alle merket med gult var tilstede på møtet.  

Kl FAU Vara Kl FAU Vara 

1a Terje Evensen Sanna Borgen 7a Miriam 

Knedahl.Beck 

Anne Guro L. 

Ringsevjen 

1b Anne Lise Baksås 

Marius Skårdal 

 7b Charlotte F. Rui Mette Helene Vikje 

Halvorsen 

2a Ellen Arntsen Bjørndalen Barbro Nilsen 8a Ann Merethe 

Ramtoft 

Bjørn Andersen 

2b Aleksander Dahle Madsen Helena Marie Schaffer 8b Kine Lindhagen Erna Kristin Hogsrud 

3a Heidi Vibeto Karoline Slethei 

Wåsjø 

9a Jill Heidi Sinnerud Anette Nilsen 

3b Ole Martin Tangedal 

Gulseth 

Trine Lise Kvanli 

Bakken 

9b Bjørg Marie Bråthen Bjørnar Stensrud 

4a Rikke Randahl 

Kristiansen 

Arne Dyrland 10a Espen Namløs 

Pedersen 

Frode Egelandsdal 

Larsen 

4b Camilla Cae Dahle Sigrid Descheemaeker 10b Atle Grotmol Jolanta Moen 

5a Katrine Edvardsen 

Omland Snausnes 

Hjørdis Eytorsdottir SFO    

5b Anne Gry 

Gudmundsdotter Sturød 

Cathrine Stoa    

6 Ann-Kristin Stubberød Henrik Kjeldsen    

      

 

 

SAK NR SAK ANSVARLIG 

01-19/20: Konstituering 

Leder: - Terje Evensen 

Nestleder- Kine Lindhagen 

Sekretær: Ann-Kristin Stubberød     

Skolemiljøutvalget – SMU: Miriam Knedahl-Beck 

 

rektor 

02-19/20: Taushetserklæringer, oppdatering av lister  

- Rektor Anne har delt ut oppdaterte lister og møteplan, samt 

alle som var tilstede har signert taushetserklæring 

 

leder 

03-19/20: Vedtekter for FAU  

Gamle vedtekter – deles ut på møtet 

- Rektor Anne har gått igjennom vedtektene, ble godkjent av 

FAU. 

 

leder 

 

04-19/20: Regler for Holla 10-årige skole 

Deles ut på møtet 

- Rektor Anne gikk igjennom reglene for Holla 10-årige skole. 

- Det kom frem at en klasse på ungdomstrinnet ønsket 

endringer i reglene: De ønsket å kunne benytte mobiltelefon i 

friminuttene, kunne gå ned til Ulefoss sentrum i friminuttene 

og etter gymtimer for å handle på senteret. 

- Dette ble nedstemt i FAU. FAU ønsker å fortsette med 

leder 



samme regelverket som tidligere, enstemmig vedtatt i FAU. 

Tatt videre i SU for endelig vedtak. 

 

05-19/20: Opplæringsloven kap. 11. Organ for brukermedverknad i 

skolen. (Deles ut i møtet) 

- Rektor Anne gikk igjennom denne. 

 

06-19/20: Tilsyn fra Fylkesmannen i Telemark 

Hovedtema 1: Skolens aktivitetsplikt for å sikre at elevene har 

et trygt og godt skolemiljø. 

Hovedtema 2: Skoleeiers forsvarlige system for å sikre at 

elevene har et trygt og godt skolemiljø. 

Formøte mandag 30.september 

Tilsynsdagen tirsdag 29.oktober 

- Dette går på §9A og for å sikre at denne blir ivaretatt på 

skolen.  

 

 

07-19/20:  Orientering fra rektor: 

• Kort om skolestart 

Vært en fin skolestart i år.  

• Satsningsområdene våre: Digitak kompetanse, 

læringsmiljø (inkludert § 9A ) og fagfornyelsen 

Har blitt en til en PC ned til trinn 4, og trinn 1-3 har PC som 

kan benyttes på skolen foreløpig 

• Informasjonsheftet 

Kommer ut så snart det er klart. Jobber med siste finish på 

denne 

• Arbeid med ny fane 

Må finne en løsning på få ordnet ny fane til skolen, slik at 

skolen har en fane for Holla 10-årige skol. Vi kan ikke gå 

enda en 17.mai med to faner, når det har blitt en skole. Må 

finne penger til dette fra ett sted 

 

rektor 

08-19/20: Eventuelt. 

- Sykle til skolen. 

Det har blitt opplevd av flere foreldre som følger barn til 

skolen, at det sykles fort, spesielt grusveien ned fra 

kirkegården til skolen. Fra bedehuset og ned.  

 

Ble etterspurt mer tilsyn på denne strekningen, men skolen 

har ikke mulighet til å inspisere utenfor skolens område. 

Skolen dekker de stedene det må stå voksne ved skolestart 

og skoleslutt.  

 

FAU må oppfordre foreldre til å prate med barna sine om 

dette med å sykle til skolen før man har fått tatt 

«sykkellappen» i fjerde klasse. Det har vært ulykker og 

nesten-ulykker, som heldigvis har gått bra, men det kunne 

gått ille. Dette gjelder da foreldre på alle trinn på skolen. 

 

Forslag var å forsøke å forklare barna at de kan sykle på 

høyre side og at fotgjengerne går på venstre side.  

 

leder 



- SFO-mat:  

SFO har valgt å fjerne mattilbudet på onsdager, som det ble 

sendt ut informasjonsbrev i forrige uke i postmappa.  

 

Mange foreldre satt da med en følelse av at grunnen var 

klager som har kommet etter foreldremøtene som har vært. 

Men det avkreftet Rektor Anne.  

 

Mat er ikke inkludert i SFO, men har vært et ekstra tilbud. 

Nå må vi bruke alle voksene til å få en trygg SFO for alle 

elever der. Årsaken er ikke tilbakemeldingene som har 

kommet med at foreldrene mener det er for usunn mat på 

SFO.  

 

De har heller valgt å prioritere at personalet er ute med 

elevene for å bedre trygghet og sikkerhet med tanke på at de 

er mange barn på SFO nå.  

 

Det som ikke er greit er at det blir premiert på SFO. Hvis 

man sitter inne og spiller brettspill istedenfor å ut å leke, så 

får man godteri, og den som vinner får velge hva slags 

godteri. Og har man ikke vært snill så får man heller ikke 

fredagskosen.  

 

Dette skal Rektor Anne undersøke og ta videre, for slik skal 

det ikke være. Skal det være fredagskos så skal alle få eller 

så får ingen fredagskos.  

 

- Skoledagen på ungdomstrinnet.  

Dette blir en egen sak på neste FAU møte.  

 
Ulefoss, 17. september 

Ann-Kristin Stubberød  

Sekretær 

 

Møteplan Holla 10- årige skole 2019/2020

AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI

ELEVRÅD  B-trinn

ELEVRÅD U-trinn

FAU 27 17 22 19 21 valg 10 21 26

SU 17 22 19 21 10 21 26

SMU 17 19 21 26  


