
Holla 10-årige skole - FAU: 

MØTEREFERAT 

Dato 

Sted 

Klokken 
Tilstede: 

 

12.09.2017 

Holla 10-årige skole, personalrommet på ungdomstrinnet  

17.30-19.00 
Alle merket med gult var tilstede 

Kl FAU Vara Kl FAU Vara 

1a Fredrik Moen Stine Sjøberg Bentsen 7a Gry Anne Torgersen Anette Brungot Dahl 

1b Ann-Kristin Stubberød Nina Nicolaisen 7b Trine Lise Kvanli 

Bakken 

Helle Førland 

2a Torill Gran Renate Lunden 8a Miriam Knedahl-

Bech 

Frode Egelandsdal 

Larsen 

2b Karina Enger Kambestad Charlotte Fagerberg 

Rui 

8b Gunnhild-Juliane 

Kåsene 

Stina Bartnes 

3a  
Eli Landsdal 

9a Cecilie Nergård Cathrine Tufte 

3b Linda Therese 

Thorstensen 
Hanne Fleitscher 

9b Lina Skippervold-

Hansen 

Hege Wines Tufte 

4a Beate Berberg Else Irene Skafte 10a Trine Siv Namløs Heidi Kolle Hustvedt 

4b Henrik Kjeldsen Ellen Arntsen 

Bjørndalen 

10b Bente Lysgård 

Jørgensen 

Sigrid Descheemaeker 

5a Cathrine Ellingsen Hege Granheim-

Ourom 

SFO  Jeanette Jonskås  

5b Fanny Fæhn Kristoffersen Everdien C. Van 

Weeghel 

   

6a Bente Plassen     

6b Lasse Pershaug     

 

 

SAK NR SAK ANSVARLIG 

01-17/18: Konstituering 

Leder: -  Linda Therese Thorstensen – ble enstemmig valgt 

Nestleder- Henrik Kjeldsen – ble enstemmig valgt 

Sekretær: Ann-Kristin Stubberød – ble enstemmig valgt    

Skolemiljøutvalget – SMU: Miriam Knedahl-Bech – ble 

enstemmig valgt 

 

rektor 

02-17/18: Taushetserklæringer, oppdatering av lister  

Blir skrevet under på neste FAU møte, for da har det kommet 

oppdaterte lister på representantene.  

 

leder 

03-17/18: Vedtekter for FAU  

Gamle vedtekter – delt ut på møte.  

 
§2 andre avsnitt: må omformuleres siden det ikke er foreldremøter på våren, 

slik at det er vanskelig å få valgt representanter på våren.  

- Det burde gå på rundgang, men det er ikke lett så lenge ikke 

alle vil.  

- Endre navn på overskriften til Holla 10-årige skole 

Rektor Anne, og sekretær ser på en ny utforming av paragrafen 

 

leder 

 

04-17/18: Trafikkforhold 

• Hjertesone: 

leder 



• Snakke om det på foreldre møte og forklare om «hjertesone»  

• Ikke bruke gamle Berget bedehuset til drop of sone, fordi det 

nå er privat eid, og de ønsker ikke at foreldrene bruker det 

som avlevering av barn.  

• Ønske om andre muligheter til å avlevere barna.  

• Barna er redde for å gå opp alene fra «kiss’n ride» og opp til 

skolen. Kanskje få den med gul vest kan stå på andre siden av 

veien slik at barna ser en voksen person og føler seg trygge.  

• Evt. Slippe de av ved Gamle Bingoen. Fordi den er ikke i bruk. 

Så kan de bruke stien for å gå ned.  

• Grusparkeringen – mye rar parkeringer og få fjernet 

grushaugene som er der.  

• Forsøke å få foreldrene til å benytte «kiss’n Ride» og prøve å 

gjøre mer stas for ungene å gå derfra.  

 

 

05-17/18: Regler for Holla 10-årige skole 

Delt ut på møte – gjennomgang 

 
Mobilfri Skole – alle må legge mobilen i mobilhotell. Har vært veldig 

vellykket. Dersom noen ikke leverer den i mobilhotell og blir tatt med den, så 

vil den bli dratt inn. Da får ikke eleven igjen mobilen før dagens slutt.  

 

*smartklokker/GPS klokker er heller ikke lov, må evt leveres på mobilhotell 

det også. Dersom de ikke har tatt den av hjemme.  

 

Ingen merknader på reglene.  

 

 

rektor 

06-17/18:  Orientering fra rektor: 

• Kort om skolestart.  
Fungerer så fint med ny ordning med at førsteklassingene møter kl. 10.30 når 

alle andre klasser har blitt ropt opp.  

Alle folkene er på plass – i forhold til ansatte. Ny lærer i Spansk – hun er 

fransk, men prater norsk. Vikarene er de samme, men bare ny læring på 

barnetrinnet, og inspektøren på ungdomstrinnet.  

 

Inspektør ungdomstrinnet er Anne’s vara i FAU.  

 

• Ny hjemmeside: 

•  Skal være veldig brukervennlig, og den er ny for hele Midt-

Telemark. Referatene blir lagt ut der, men ikke 

møteinnkallingene.  

• Fronter – bruker ikke det til å føre fravær lenger. Bruker ny 

digital fraværsplattform. Får ikke eget brukernavn og passord 

lenger for foreldrene, må bruke barnas innlogging. It’s 

Learning har kjøpt opp Fronter. Men Fronter blir værende 

enn så lenge.  

 

rektor 



• Skolens satsningsområder 
Hvordan bli bedre, hvordan blir veien videre. 

• Infoheftet 
Relativt likt det som har vært før. Bare oppdatert i forhold til endringer 

angående digital fraværsplattform. Blir delt ut i papirformat.  

 

Blitt frosting av ruter på ungdomstrinnet – Frode har hatt den jobben. Trinn 8 

har Holla mål. Trinn 9 har vanskelig matte symboler osv. Trinn 10 – Henrik 

Ibsen sitat, andre kjente personer.  

 

Praksisskole – for høgskolen – kommer studenter hit.  

 

07-16/17: Eventuelt. 

 
Sommeravslutningen : er satt til en fast dato: forslag fra trinn 2, ønsker å ha 

sommeravslutning klassevis. Ikke samlet for det blir da vanskelig dersom man 

har flere barn på forskjellige trinn, når man da deler seg etter felles’n.  

Ta det opp på foreldremøtene og så blir det en egen sak på neste FAU møte.  

- Henrik kom med info om at det var ønskelig å slakte en gris, 

hvor en klasse blir med på slakting og skolen får en gris til 

skolekjøkkenet.  

 

 

leder 

Ulefoss, 15 september 2017 

Ann-Kristin Stubberød  

Sekretær 

 

Møteplan Holla 10- årige skole 2017 / 2018

AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI

ELEVRÅD  B-trinn 7. 5. og 19. 16.

ELEVRÅD U-trinn 7. 5.og 19. 16. 18. 1. 5. 24.

FAU 5. og 12. 24. 21. 23. 6. 10. 29. Valg sendes skolen

SU  12. 24. 21. 23. 6. 10. 29. Valg sendes skolen

SMU  12. 21. 23. 29.  


