
Referat fra FAU 15.09.2021 

Klassekontakter skoleåret 2021/-22 

8a Hovedkontakt: Isabel Nymo,  isabel.nymo@gmail.com 
Vara: Charlotte Norvold, cnordvold69@gmail.com 
 

8b 1. Marion Dalen mariondalen@hotmail.com 
2. Ingrid Espegren Dalsmo (vara) ingridedalsmo@gmail.com 

8c Margrethe Risdal (hoved) margrethe.risdal@gmail.com 
 
Turid Kjetland (vara) turid.kjetland@bufetat.no 
 

8d  Hoved: Hilde A. Risholt hilde.risholt@if.no 
 
Vara: Margrethe Grimstad grimstadmargrethe@gmail.com 
 

9a Rolf Knutsen ble hovedrepresentant rolf.knutsen@arendalsfoss.no 
 
Anne Maren Fidje Fjærbu – vararepresentant fjaerbua@gmail.com 
 

9b Hovedtillitsvalgt: Torunn Linga Sigvaldsen. torunn.sigva@gmail.com 

Vara: Fridtjof Skjerholt  

9c Hoved: Per Arne Tønnessen per.arne@kanonbra.no 
 
Vara: Espen Eikemo espeik82@yahoo.no  

10a Hoved: Camilla Neset Lysvoll lysvoll@gmail.com 
 
Vara: Monica Stien Hansen reinertsusort@hotmail.com 
 

10b Siv Anita Aronsen (hoved) lykkelitenfrisor@gmail.com 

Trine -Lise Homstøl (vara)  trine_hom@hotmail.com 

10c Hoved: Karianne Haugaas Alne haugaas@gmail.com 
Vara: Catharina Gauslå gausla@hotmail.com 

 

Gjester: 

Lillian T. Ravnåsen og Tor Inge Rasmussen informerer om natteravner i Froland 

Ønskelig at FAU på FUS skaffer natteravner på våren, 1. mai-sommerferien. Dette må tas opp på FAU 

på nyåret og bør være tema på foreldremøtene på våren. 

Klassene dekker en fredag hver. 3 representanter hver fredag. Informasjon om natteravnordningen i 

Froland ligger på skolens hjemmeside: Natteravn Froland 

 

Jorunn Fjærbu Seppola informerte om retningslinjene som er utarbeidet for foreldrestyrte 

klasseturer og eksemplene som er laget. Hun informerte også om pengene fra 17. mai-
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arrangementene som skal gå til tur på 10. trinn. Retningslinjene, generell info og eksempler på turer 

ligger under FAU på skolens hjemmeside: Retningslinjer for skoletur og eksempler på tur 

 

 

  Informasjon fra skolen: 

- Skolestarten har vært fin. 

- Digitale bøker i alle fag. 

- Vaksinering av elevene førstkommende torsdag, fredag og tirsdag. 

- Froland kommune mottar selvtester denne uka ifølge info fra helsedirektoratet. Det er 

utarbeidet en plan for testing av barn og unge i skolene i Arendal og Froland. 

- Informasjon om skolens håndtering av mobbesaker/§9a-saker og arbeidet med å bedre 

planer og rutiner. Dette vil bli tatt opp i SMU og elevrådet. 

- Dessverre ingen kantine per nå pga manglende kapasitet. Skolen jobber med å få til en 

løsning. 

- Ombygging og utbygging av skolen. 

- Skolen kommer ikke til å arrangere skoleball fremover. Dersom det er ønskelig med ball må 

foreldrerepresentanter stå for planlegging. Skolen kan bistå med info om hva som har vært 

gjort tidligere og eventuelt ha ansvar for prisene sammen med elever på 9. og 10. trinn.  

 

Konstituering av FAU 

Leder: Isabell Nymo 

Nestleder: Trine Lise Homstøl 

Sekretær: Karianne Alne 

SU: Isabel Nymo og Margrethe Risdal 

SMU: Isabel Nymo, Margrethe Risdal og Torunn Linga Sigvaldsen 

 

Eventuelt 

Nyttårsball 

https://www.froland.kommune.no/tjenester/skole-og-opplaring/skolene-i-froland/froland-ungdomsskole/rad-og-utvalg-ved-froland-ungdomsskole/fau/


Rolf Knutsen informerer om at det er satt ned en komite på 9. trinn som skal arrangere noe for 

elevene. Han foreslår at de sammen med noen foreldre fra 10. trinn tar ansvar for nyttårsballet. 

Klassekontaktene må sørge for at det blir nedsatt en komite. Perm med informasjon kan fås av 

skolen. 

 

Mobilfri skole 

FAU ønsker at mobiltelefonene blir samlet inn da veldig mange elever bruker den i løpet av 

skoledagen. Det blir tatt bilder, lydopptak og filmet. De ønsker at vi gjør som på barneskolen, en safe 

på kateteret. 

 

Ukeplanen 

Mange foreldre og elever syns ukeplanen er forvirrende. Skolen må sjekke opp i det og gjøre den 

tydelig. Det som er utfordrende er at noe skal gjøres av alle, noe er for den enkelte klasse og noe er 

på nivå… 

 

Bruk av PC i klasserommet 

Noen elever bruker pc’en til en del annet enn skolearbeid. IKT-Agder har lagt inn filter på PC’ene. 

Dette filteret skal stoppe en del spill, sider de ikke skal være på mm. Gi gjerne beskjed om det er 

spesielle sider dere ser de kommer inn på som de ikke skal inn på, så kan skolen melde videre til IKT-

Agder. Instagram ble nevnt, så dette melder skolen videre. 

Skolen skal skjerpe reglene rundt pc-bruk og minne om at alle pc’er skal lukkes når de ikke skal 

brukes, f.eks. når lærer underviser. Videre skal lærer vandre i klasserommet når de sitter og jobber. 

 

 

Vi glemte å avtale tidspunkt for nytt møte. Jeg foreslår onsdag 27. oktober kl. 18.00. Gi beskjed om 

dette ikke passer. 

 

 

Referent 

Lise Dukane 

 

 


