
GRIMSTAD KOMMUNE 
FJÆRE BARNESKOLE 
Bringsværsveien 7 

4885  GRIMSTAD 

 37 25 05 50 

 

REFERAT fra FAU MØTE 

Tid: Onsdag 10.februar   Kl. 18:00 

Sted: Teams 

Til stede: Eli Gjesdal (1b), Lena C (2a), Maren Helene Pedersen (2b), Torbjørn Lied (3b), Glenn Kåre 

Håland (4a), Berglind Smaradottir (4b), Morten Hoveland (5a), Odd Aril Berge (Ref., 5b), Cathrine 

(6b), Steffen Salvesen (7a), Åse Auestad (7b), Trine Larsen (Rektor) 

 

Fra kommunen:  

Sigvardt Laurendz, Ida Kristine Steffensen, Jon Heck Tingstveit 

 

Saksliste: 

Sak 15/20-21:  Vaksinestasjon i Pav. 2 

- Den gamle gymsalen på Fjære ble valgt av flere årsaker, men en viktig årsak var at i 

motsetning til andre idrettshaller, stod denne tom og ingen fritidsaktiviteter ville bli berørt.  

- Ang uteområde mister elevene skogen, ballbingen FBS og akebakken som lekeområde under 

de dagene vaksinasjonen foregår.  

- Fra uke 7 og noen uker frem vil det bli vaksinert en dag hver uke. Dette vil økt i tråd med når 

og hvor mange vaksiner kommunen får. Dette er veldig uforutsigbart. 

- Området foran den gamle gymsalen vil bli brukt til parkering og det vil være parkeringsvakter 

til stede.  

- Det er tett dialog mellom skolen og kommunen og behov for ytterligere trafikktiltak vil bli 

vurdert løpende. 

 

 

Sak 16/20-21:  Byggeprosessen – fremdriftsplan 

- Jon Heck Tingstveit er nyansatt enhetsleder i Grimstad kommune fra 1.november 2020. Noe 

av ansvaret hans, sammen med bl.a. Ida Steffensen, er byggingen av Fjære og Holviga skoler. 

- Fremdriftsplanen tilsier at det ligger 145 millioner i 2022 til Fjære skole. De kan ikke love at 

bygget blir ferdig i løpet av 2022, men det er det de jobber mot. 

o De er nå mellom steg 1 og 2 (av 6) som handler om konsept og planlegging. 

o Kommunestyret skal vedta gjennomføringsmodell. Det jobbes med tre modeller:  

 OPS- Offentlig Privat Samarbeid.  



 Kommunen stiller med tomt, privat utbygger bygger og sørger for 

vedlikehold når bygget er ferdig. Kommunen leier for en gitt periode, 

f.eks. 20 eller 30 år 

 Dyr modell, ikke så mye brukt 

 Mindre påvirkningskraft for utforming av bygget. Utbygger tar 

avgjørelsen om hvordan bygget blir 

 Utbygger vil ha lavest mulig driftskostnader, noe som er positivt 

 Ida Steffensen har ikke denne som foretrukket modell, men skal 

forsøke å legge dette fram for kommunestyre på en så objektiv måte 

som mulig 

 Best value Presumance 

 Leverandørene kjemper for å tilby beste løsning til en gitt pris 

 Mange kriterier som leverandørene har liggende til grunn for å tilby 

den beste løsningene 

 Totalenterprise 

 Kjent modell for Grimstad kommune 

 Beskriver bygget, opp til leverandørene å tilby den beste prisen for 

dette bygget 

o Håper at kommunestyret 16.mars vedtar hvilken modell de ønsker at skal bli brukt. 

Tid er også et avgjørende punkt for gjennomføring. De ulike modellene har ulik 

effektivitet på gjennomføringen 

o Ida Steffensen jobber med et stort dokument som kan fullføres når kommunestyret 

har vedtatt hvilken modell de ønsker å gå for. Deretter blir det tatt til FAU, elevråd og 

andre som kan komme med innspill til utforming osv. Ingenting vi i FAU kan gjøre før 

vedtaket er gjort 

- Massivtre er i vinden, kan redusere gjennomføringstida ganske mye- muligens så mye som 

50%. Positivt også i forhold til mengden transport pga elementer som bygges et annet sted 

- I sakspapirer fra før jul står det noe om at det bygges skole for 300 elever. Er det nok? Det er 

285 elever på skolen fra høsten av. FAU kan komme med innspill til størrelsen. Morten og 

Maren sender kanskje en mail. 

- Ønske om god og jevn informasjonsflyt mellom kommunen, skolen, FAU og foreldregruppa. 

God informasjon kom i dag, men FAU skulle gjerne sett at denne kom tidligere. 

o Etter mars kan en sette tydeligere framdriftsplan, noe som vil lette det å gi 

nødvendig og fornuftig informasjon på riktig tidspunkt. Kommunen jobber med en 

kommunikasjonsplan, noe som kommunikasjonssjefen jobber godt med for hele 

kommunen 

 

Sak 17/20-21:  Budsjett 2021 

- Konsekvenser 

o Nedbemanning med ca 5,5 årsverk, reduksjon i miljøarbeidere allerede nå 

i mars. Tidligere ble det sagt 8 årsverk, men det er blitt ny fordeling av 

hvem som blir nedbemannet for at det skal bli minst merkbart for elevene 

o Pr dags dato når en spesped vedtak, men det kan endre seg i løpet av 

våren 



o Reduserer lese- og mattekurs (noe Fjære skole legger under tidlig innsats) 

mye nå på våren og litt til høsten 

o Oppfyller ikke lærernormen på 1.-4.trinn. Har gitt beskjed til kommunen 

om dette siden det er et lovbrudd. Kommunen ville vite hvor stort bruddet 

er 

o Styrkingstimer med pedagog og miljøarbeider faller bort 

o Vaktbemanning, leksehjelp, tilpasset opplæring, følge opp §9A-saker, få til 

samarbeid mellom pedagoger og miljøarbeidere vil bli utfordrende å 

gjennomføre.  

- Kan vi i FAU gjøre noe? Det oppleves som at dette har gått litt under radaren, 

men er jo et inngripende tiltak i negativ forstand. 

o Ved lovbrudd eller mangelfull oppfølging fra skolens side, må FAU melde 

videre til Statsforvalteren etter å ha tatt dette opp med rektor og hvis 

rektor svarer at en ikke kan gjøre mer. Ansatte har et eget system hvor de 

skal melde avvik for at det skal bli en oversikt på hvilke områder en ser at 

skolen ikke oppfyller kravene sine.  

o Viktig at alle foreldre er informert om dette og melder i fra når det skjer 

avvik. Her må vi være føre var og sørge for at ting ikke eskalerer. Også 

viktig først å ta ting opp med kontaktlærer for å forsøke og løse ting der 

før en går videre til rektor eventuelt. 

o Samfunnsøkonomisk er dette å skyte seg i foten fordi en får flere elever 

som dropper ut, flere som må innom PPT osv. 

- Skolen har valgt å beholde 2 voksne, pedagog og miljøarbeider, i hver klasse på 

1.trinn, noe som er viktig og forebyggende. IKT røres heller ikke. 

- Rektor kan skrive noe om utfordringer i tertialrapporten som bl.a. politikerne 

leser 

 

Sak 18/20-21:  Eventuelt 

- Informasjonsflyt, det er Visma og ukeplan som brukes fra skolen nå. Visma er 

foreldrenes kommunikasjonskanal til skolen. Ta opp ting med kontaktlærer i 

første omgang, dersom det ikke blir tatt tak i, kontakt rektor. 

o Viktig informasjon fra skolen sendes på Visma, men de er selektive med 

hvilken informasjon og hvor lange meldinger som sendes. Foresatte gidder 

ikke å lese hvis det blir for mye, noe som kan gjøre at viktig informasjon 

kan glippe dersom det blir for ofte og mye 

o Gjennomføring av foreldremøter o.l. 

 Teams fungerer greit, ingen smittefare. Kan evt. ha åpen 

«hjelpelinje» i forkant 

 Auditoriet på ungdomsskolen kan brukes, kan kinoen brukes? 

Antakelig ikke. 

- Beredskapsplan 

o Skolen har beredskapsplan klar for både rødt, gult og grønt nivå. Det 

samme gjelder hvordan personalressursene fordeles ved rødt nivå 



o iPadene gjør at elevene er bedre rustet for eventuell hjemmeskole 

o Sannsynligheten for at skolen blir stengt er veldig liten, men karantene 

kan forekomme 

- Belysning riksvei 407 og fotgjengerfelt og belysning Bringsværveien mellom 

skolen og Vikhallen 

o Det er blitt sendt en forespørsel til fylket om å få sterkere belysning på 

407, men ikke gjort noe enda 

o Maren har kontaktet kommunen ang Bringsværveien. Kan gjerne sende en 

henvendelse om hvilken trafikksikkerhetstiltak en ønsker seg, gjerne 

konkret. F.eks. bedre belysning og fotgjengerfelt 

- Det blir kalt inn til nytt møte kort tid etter at kommunestyret har gjort sitt vedtak 

i mars 


