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1. Oppdatering av skolebyggsaken
Kommunestyrets bestilling framgår av vedtak i kommunestyresak 119/16:
«Det etableres ei administrativ arbeidsgruppe med mandat å framskaffe nødvendig
grunnlag for beslutning om framtidig investeringer, drift og organisering for
grunnskolen i Krødsherad.
Hovedfokus i forhold til bygninger skal ligge på totalrehabilitering av dagens
skolebygg, men også nybygg kan vurderes. Det skal også legges vekt på bruk av
byggene utover undervisning, herunder SFO, bibliotek, kulturarenaer og behov for
møteplasser for både barn og voksne utenfor skoletid. Dette bør også sees i
sammenheng med annen bygningsmasse i nærhet til skolebygg. Gruppas
anbefalinger legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2017.»
Dette vedtaket ligger til grunn for arbeidet og framdriften.

Det ble i tillegg opprettet en referansegruppe som FAU skal være representert i. Det
ble gjennomført referansegruppemøte møte den 28. mars og 8. mai. Krøderen skole
har et ekstra mandat i referansegruppa, slik at mandat fra Noresund (2) og Krøderen
(3) er i samsvar i forhold til antall elever på de ulike skolene. I desember 2017 skal
saken på nytt legges frem, og Geir Waaler er prosjektleder. FAU sin referansegruppe
har formelt ingen status, men er likevel viktig.
Rollen/forventninger til referansegruppene:









Vår gruppe informerer til de ulike klassene
Det forventer bred prosess, med mulighet til innspill
Viktig å hente ideer og erfaringer fra andre
Videreføre det som tidligere har blitt gjort (se på tidligere innspill)
Få tid til å rådføre oss og gode frister
Ikke bare tenke bygg, men faglig tilrettelegging også
God takhøyde – at ingen spørsmål er for «dumme»
Ha bærekraftige løsninger.

Referansegruppe, arbeidsgruppe og formannskap har vært på studietur til Sokna og Gol.
Disse kommunene har vært igjennom lignende prosess.
Status pr. i dag: Det har gjennom våren og sommeren blitt gjort grundige vurderinger av
byggenes tilstand, og om det ved en totalrehabilitering av eksisterende bygg er mulig å få til
framtidsrettede skolebygg i Krødsherad. Arkitektfirmaet Søndergaard Rickfelt har bistått i
dette arbeidet. Deres rapport vil foreligge i løpet av uke 38. Rapporten vil også inneholde et
kostnadsoverslag for totalrehabiliteringen/påbyggingen.
Når rapporten foreligger vil arbeidsgruppa sammenholde denne med estimerte kostnader
for å bygge helt nytt. Øvrige kostnader til skoledrift og bygningsdrift vil være del av denne
sammenstillingen. Spørsmålet om en eller to skoler vil naturlig komme opp i denne
forbindelse. Når vi kommer dit vil også referansegruppa bli invitert til å gi innspill.
Dette arbeidet vil foregå i oktober/november og presenteres for politisk behandling i
desember.
Ønsker noen i FAU å komme med innspill; Gi disse til Trond eller Åse Marit.

2. Mobbeombudet
27. april fikk Noresund- og Krøderen skole besøk av mobbeombudet Bodil Jenssen
Houg. Dagen startet med besøk på skolene hvor hun snakket med elever og lærere.
Videre fortsatte mobbombudet med et fellesmøte på kvelden på Noresund
Samfunnshus for alle foreldre på begge barneskolene, samt ungdomsskolen. Tema
var GODT MILJØ for barna våre, inkludering, utestenging, mobbing, sosiale relasjoner,
venner på skolen, venner på fritiden, nettbruk og nettmobbing. Et utrolig lærerikt,

inspirerende og innholdsrikt foredrag. Begge skolene skal jobbe videre med temaet
utover høsten.

3. Juniorklubb
Juniorklubb er et tilbud til elever fra 5.-7. klasse på begge skoler. Klubben
gjennomføres en gang pr. mnd (annenhver onsdag og fredag) i Ungdomsklubbens
lokaler på Krøderen Samfunnshus. Prosjektet er igangsatt av FAU på Noresund og
Krøderen. Foreldrebasert, 4 representanter fra foreldrene stiller opp som vakter pr.
kveld. Første klubbkveld ble gjennomført i november 2016. Flott oppslutning (ca. 45
av 63 barn tilstede). Engasjerte og glade barn som tydelig satte pris på tilbudet. June
Sundby Bagaas har sagt seg villig til å ta hovedansvaret for dette etter Mette
Torgersen. Tina Sandstrand og Mette Torgersen vil også være med i denne gruppen.
Oppstart i høst er planlagt i oktober. Vil da ta et møte med barna for å høre deres
ønsker ift hyppighet, åpningstider og evnt. temakvelder etc.

4. Elevundersøkelse:
Elevundersøkelse gjennomføres i 7. og 10. trinn. Denne spør om skolehverdagen til
elevene. Vi undrer på om Elevundersøkelsen burde gjennomføres i alle trinnene fra 5.
klasse til og med 10. klasse på Krøderen skole. Mange andre skoler i våre
nabokommuner gjør dette. Viktig å kunne følge hva som fungerer bra og hva som er
utfordringer, samt resultater hvis tiltak blir igangsatt. I de laveste trinnene kan
eventuelt lærer lese spørsmålene høyt i klassen for å sikre at alle forstår
spørsmålene. FAU ønsker en årlig gjennomgang av elevundersøkelsen med rektor slik
at vi kan være bidragsytere i oppfølgingen av undersøkelsen. Åse Marit tar saken opp
med rektor. Elevundersøkelsen gjennomføres f.o.m. dette skoleåret fra 5.-10. klasse.
FAU og skole enes om hvordan undersøkelsen følges opp. Andre undersøkelser som
også må tas inn i dette arbeidet er Ung Data.

5. Måltider på SFO Krøderen:
Noresund har ekstra kostpris slik at barna kan smøre seg mat etter skolen, samt lunsj
på onsdager. FAU ønsker å legge til rette for denne muligheten også på SFO
Krøderen. Enkelte barn spiser av nista si tre ganger om dagen. Vi vet at barn spiser
mer når de smører mat sammen. Åse Marit prater med Odd Henning ang. saken.
6. Dugnad gapahuk:
Noen oppgaver gjenstår på gapahuken. Beise, lage benker og en mer permanent
grue. Kathrine og Mette har ansvar for å sette opp dugnad og få ferdigstilt dette
prosjektet.

7. Juletrefest
Det er mange mennesker samlet og større klasser i vente. Etter juletrefesten i 2015,
kom det inn ønsker fra mange foreldre som ville kutte matpausen for å redusere
«kaoset» som blir når maten skal inntas. FAU vedtok å ta hensyn til dette. Fra 2016
ble det arrangert juletrefest med salg av kaker/brus/kaffe i lillesalen som erstattet
matpausen. Dette fungerte veldig bra!

8. Dugnad skøytebane
Skøytebanen er et populært aktivitetstilbud til barna, både i skole- og SFO-tiden samt
på fritiden. For å klare å «holde liv» i dette tilbudet, er vi helt avhengig av en frivillig
foreldregruppe hvert år som kan stille opp når det gjelder måking. Thomas Evensen
og Tallev Omtveit har vært primus motorer og har hatt hovedansvaret for banen. Det
er ikke stor respons fra foreldre som ønsker å bidra, så det blir ofte de samme fra år
til år. Må vurdere om vi klarer å holde dette tilbudet oppe. Foreldre må vise mer
engasjement dersom skøytebanen skal opprettholdes.

9. Sykling på skolevei – nye regler
Frem til 20. august 2015 har det vært opp til skolen å avgjøre om elevene skal få sykle på
skoleveien. Etter denne datoen er det nå opp til foreldrene om elever skal få sykle til skolen
eller ikke. I 2016 bestemte Krøderen Skole i samråd med FAU at elever f.o.m. 1 trinn skal få
sykle til skolen.
Trond Skinstad Dalby skrev et brev til både kommune og fylkeskommune ang. farlig skolevei.
Her ble det tatt opp ønske om å bedre trafikksikkerheten på strekningene GlesnemoenKrøderen sentrum, Briskåsenkrysset-Krøderen sentrum og området rundt Krøderen Skole.
Ønske er overgangsfelt, fartsdumper samt bedre trafikksikkerheten på skoleområdet. Det har
også kommet inn brev fra Kjell Andersen om breddeutvidelse av veien inn til skolens
bussplass for å foreta en forsvarlig adkomst til plassen. Krødsherad kommune har mottatt
bekymringsmeldingen og vil følge opp saken. Svar mottatt i brev fra Krødsherad kommune
den 12.10.2016.

10. Svømmehall
Etter en lengre periode uten svømmetilbud ved skolene i bygda, tok elevene i bruk
svømmehallen på Noresund i våres. Grunnet grove gulv i bassenget fikk elevene såre føtter.
Dette er fortsatt ikke utbedret.

Krøderen, 18.09.2017
Mette Torgersen
sekretær

