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Referat til SU-møte 161018 
Sted: Personalrommet på Landvik skole kl 18-20 
 
Tilstede: Møyfrid Aarsland (nestleder FAU), Alf Morten Kaupang (Imås IL), Amanda Marie Grimseid 
(elevrådsformann), Ole Magne Torgrimsen (vara FAU), Sanne Abrahamsen (ansatt pedagog), Gunhild 
Espeset (rektor), Espen Lindland (fagleder)  
  
Fraværende: Kenneth Olsen (FAU-leder), Solfrid Erlandsen (ansatt miljøpersonale), Anne Holmen (ansatt 
pedagog, Hilde Igland (fagleder), 
  
Referent: Espen Lindland (fagleder) 
  
Sak 1/18-19: 
Prosjekt Hjertesone  
  
Rektor:  
Hjertesone er et prosjekt skolen har ønsket å være med i. Skolen ble invitert av Svein Frøytlog i 
kommunen som pilotskole. 
 Tatt opp i SU og FAU høsten 2017 
 Tatt opp på styremøte med Imås september 2018 
 En del av Trafikksikkerhetsplanen 2019-2022 

  
Landvik skole har den skolegården med mest asfalt og minst grøntareal. Landvik er også den eneste 
skolen i Grimstad med fylkesvei som nærmeste vei.  
Skolen er en bygdeskole med nesten 150 skysselever. Derfor må vi ha tilgjengelig busslommer og 
stoppesteder for privatbiler.  
  
Ønsker fra skolen:  
 Flytting av dagens innkjøring til skolen til kirkegårdsmuren (inntil ny reguleringsplan fra 

Roresanden er på plass) 
 Bom for innkjøring til skolens område i skoletiden 
 Undergang under veien mellom skolen og Landviktun 
 Ikke parkering ved NaturMurhallen i skoletiden 

  
Området langs NaturMurhallen (ut mot veien) brukes som parkering, men er regulert til et avsperret 
område grunnet gang- og sykkelvei. Dette er utfordrende da foreldre bruker området som droppsone 
for IFO og SFO. Dette er ikke trafikksikkert.  
  
Imås:  
Positive til barnas trafikksikkerhet, men er opptatt av å tenke langsiktig og se hele bildet. Kaupang 
mener kommunen har valgt de enkle løsningene, uten å tenke langsiktig. Imås har forsøkt å 
imøtekomme kommunen for å lage en ny og bedre gang- og sykkelvei, men opplever ikke å ha blitt hørt.  
  
Skolens interesser på dagtid er annerledes enn det klubben har på kvelden.  
Imås er opptatt av at man ikke skal låse utviklingsmuligheter ved å binde seg til en avtale som ikke 
tenker langsiktig. 
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For å ivareta både skolen og Imås bør Hjertesone være todelt (dag/kveld).  
Fylkesveien bør flyttes litt nærmere skolen og heller bygge en utvidet gang- og sykkelvei på motsatt side 
av veien.  
Kaupang foreslår konkret en ny gang- og sykkelvei (se vedlegg). Dette leveres til kommunen. 
  
Skolen er avhengig av Imås, Imås er avhengig av skolen. Klubben har et mangfoldig tilbud som tiltrekker 
seg nye grupper. Vi må tenke på hvordan dette området kan vokse og brukes av enda flere mennesker. 
Tilgjengelighet er viktig for at flest mulig skal benytte seg av klubbens tilbud. Derfor ønsker Imås at 
dagens parkeringsplasser ved NaturMurhallen beholdes, inntil en bedre løsning er på plass.  
  
Elevrådet:  
Ønsker å benytte Solvang og området der mer. Det vil være enklere og tryggere med en passasje under 
veien.  
Elevene er også veldig engasjert i Imås og ønsker et godt samarbeid.  
  
FAU:  
Er positive til Hjertesone og skolens ønsker. Stiller seg bak Imås sitt konkrete forslag til ny gang- og 
sykkelvei. FAU er opptatt av å verne om området rundt Solvang og bruke dette mer i skoletiden. 
  
Oppsummering:  
Enighet og felles ønske om en et mer trafikksikkert bilde rundt Landvik skole og Imås sitt anlegg. 
Alle møtedeltakere er positive til Imås sitt forslag om ny gang- og sykkelvei (se vedlegg).  
Dette leveres til kommunen.  
Nytt møte i desember, der den geografiske Hjertesonen legges.  
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