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Referat fra KFU møte #3 21/22 
 
Møtedato 13. januar 2022 Møteleder Jan Tore Klemmetsen 

Møtetid:  Kl 19:00 – 21:00 Referant Torbjørn Heimvik Lied 

Møtested: Teams Neste møte TBA 

Deltakere 

Jan Tore Klemmetsen (Drus), Anne Kirsten Galteland (Fevik skole), Torbjørn Lied 
(Fjære), Morten Hoveland (Fjære), Maren H Pedersen (Fjære) Jim Reinhardtsen 
(Frivoll) Leif Theordor Moen (GUS), Alexander Lund (Hesnes), Arild Hovda (Holviga 
barneskole), Ruth Gudrun Seland Thue (Holviga ungdomsskole), Gunnar Edvard N. 
Gundersen (Landvik), Birger Håland (Langemyr), Vegard Vige, Bjørnar Birkedal, Anne 
Grete Glemming, Arne Mowatt 
 

Forfall 
Solveig Fossli, Anne Ågot Kleppe Duus (Eide)  
Christina Bjørke Berntsen (Jappa) 

Kopi til  

Sak Beskrivelse Referat / vedtak Oppfølging 

1 Godkjenning av 
innkalling og referat 

Innkalling og referat godkjennes 
 
 

 

2 Orientering fra og 
spørsmål til 
kommuneoverlegen 

Vegard Vige, kommuneoverlege, orienterer og 
svarer på spørsmål om smittetrykk og tiltak i 
Grimstadskolen.  
 
Det er høye smittetall i kommunen og det er 
Omikron som dominerer. For barna synes 
omikron-smitten å være en lite skummel 
affære. Alle spesielt utsatte barn er vaksinert. 
Det er stor enighet politisk om at barna skal 
skjermes fra strengere tiltak, og at barnas 
behov for å fortsette med en normal hverdag er 
stor. 
 
Noen skoler og barnehager har strevd med 
stort sykefravær og hatt et ønske om å stenge, 
men det er et tiltak som kommunen avventer i 
det lengste med å gjennomføre. 
 
Spørsmål om smittesituasjonen er slik at det 
bør opprettholde gult nivå? Det besvares med 
at nei, det ser ikke slik ut nå. 
 
Spørsmål om hvorfor kommunen går vekk fra 
hjemmeskole? Her svarer Anne-Grete 
Glemming med at hjemmeskole var innført som 
et tiltak for å komme ressursmangel i møte, 
men som det ikke var hjemmel til. Det blir 
derfor reversert. 
 
 

 

3 Oppfølgingspunkter Mediesaker / bruk av media 
Å finne saker som fenger vil være viktig, uten at 
vi havner i diskusjon med andre grupper i 
kommunen som også trenger midler.  
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Det er mye som kan løftes fram av positive 
saker og planer i kommunen. Planene og 
vedtakene er til stede, men det mangler politisk 
prioritering og gjennomføringsvilje. 
 
Det er viktig at saker som løftes opp har en 
reell mulighet til å få gjennomslag. 
KFUs hovedfokus for skoleåret er klart definert. 
Vi har mer enn nok saker å ta av med alle 
sakene som er løftet fram fra FAU-ene i 
kommunen. 
 
Besøk i politiske gruppemøter 
Vedtak:  
Anne Kirsten, Gunnar Edvard og Jan Tore 
lager en uttalelse inn til til politiske prosesser. 
 
Besøke politiske gruppemøter: 
Det lages en plan knyttet til de møtene som er 
planlagt. Leder av KFU kommer med forslag til 
fordeling mellom medlemmene av KFU.   
 
Som Bjørnar nevnte i sin orientering, er det 
kjærkomment med representanter fra KFU i 
møtene til oppvekst- og utdanningsutvalget. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Tore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Kirsten, 
Gunnar og Jan 
Tore 

4 Aktuelt fra FAU-ene Representantene orienterer om arbeidet i FAU 
på sine respektive skoler 
 
Langemyr: Lite nytt.  
 
Landvik: Stort engasjement blant foreldre på 
Landvik med trafikksikkerhet og hjemmeskole. 
 
Holviga ungdomsskole: Fokus på at det skal 
bygges ny skole og det er spilt inn behov for 
endring av lokaler på ungdomsskolen som 
barneskolen har fått lånt. Det ble presentert 
gode resultater fra nasjonale prøver.  
 
Holviga barneskole: Vi er opptatt av ny skole og 
at modulbygg skal komme på plass som lovet. 
Vi var spente på kommunestyret og det ser ut 
til at tidsplanen som er lagt følges fra 
kommunens side. Saker som trafikksikkerhet 
kommer inn i planene om ny skole. 
 
Hesnes Montessoriskole: Det har vært 
smittepreg over aktivitetene i det siste, og det 
har ikke vært FAU-møte siden sist. Det løpende 
behovet for å håndtere situasjonen tar 
mesteparten av vår tid. 
 
GUS: Trafikksikkerhet er førsteprioritet ved 
siden av utfordringene med økonomi. Har vært 
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i kontakt med Lars Ole Hansen om vanskelig 
adkomstvei til skolen. 
 
Fjære barneskole: Har fått presentert de siste 
tegningene av ny skole, og FAU er godt 
fornøyde med planene som foreligger. 
Tidsplanen ligger fast med plan om ny skole 
høsten 2023. På driftssiden er det utfordringer 
knyttet til økonomi og bemanning. Skolen klarer 
ikke skaffe nok vikarer og har ikke økonomi til å 
fylle norm for bemanning i kommunen. 
 
Fevik: Økonomi er førsteprioritet og da særlig 
bemanning. Pengene strekker ikke til etter 
sammenslåing av Fjære og Fevik 
ungdomsskole. Det merkes at en del ansatte 
kjenner seg slitne. På den positive siden viser 
en undersøkelse blant elevene at dette så langt 
ikke har blitt fanget opp av barna. 
 
DRUS: Har etablert et godt samarbeid med 
rektor og FAU deltar på styremøtene.  
 
Frivoll: Har fått ny rektor, og har ikke hatt FAU-
møte siden sist. FAU er opptatt av å ha 
forutsigbar drift – skolen frykter nedleggelse. 
Har gjennomført trafikksikkerhetstiltak med 
redusert fartsgrense og fartsdempere. 
  

5 Orientering fra 
kommunalsjef 
oppvekst og 
oppvekstsjef 

Anne Grethe Glemming, Kommunalsjef 
oppvekst og Arne Mowatt Haugland, ass. 
Kommunalsjef/Oppvekstsjef orienterer om 
status i Grimstadskolen. 
 
Anne-Grete Glemming orienterer: 
Det leveres mye bra i sektoren selv om vi har 
stått i en krevende tid over flere år, og mye 
tyder på at barna skånes fra det unødvendig 
negative konsekvenser. Det har vært noen 
endringer i personalkabalen. Det har også blitt 
innført flere tjenester i vår sektor. Dette er for å 
samle tjenester med barna i sentrum i en 
sektor.  
 
Utfordringer knyttet til bemanning har vært 
nevnt fra flere, og det har vært store kutt 
gjennom at ledige stillinger ikke blir erstattet. 
Noen enheter har kommet ned på utgiftssiden.  
 
For 2022 begynner vi derfor på nytt 
«normalnivå», selv om dette oppleves stramt 
sammenliknet med hvordan situasjonen har 
vært før.  
 
Spørsmål om bemanning vil nok komme 
tilbake, men i utgangspunktet er alle enheter nå 
der de skal være framover.  

Estimert tid: 
20 min 
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Ressursfordelingsmodellen brukes som 
utgangspunkt for fordeling av midler.  
Konsekvensen av budsjettvedtaket er at vi 
fortsetter som i 2021 og at det ikke blir økt 
bemanning framover. 
 
For nybygg følger kommunen planen og på 
Fjære er det mye involvering fra kretsen. 
 
På Holviga går prosessen også framover som 
tenkt, selv om det har vært flere snubletråder 
underveis. Om tidsplanen ikke holder vil det 
komme av ytre faktorer og vil ikke stå på 
kommunen. I forbindelse med nybygg på 
Holviga vil det også komme en endring på 
kretsgrenser og framtidig skolestruktur. Her 
skal en rekke ulike alternativer og perspektiver 
løftes fram. 
 
Arne M Haugland orienterer om læremidler:  
Prosessen med felles kommunalt læreverk 
startet høsten 2020 med et ønske om bruk av 
likt læreverk på de ulike skolene i kommunen, 
et tiltak som vil gjøre det enklere å samarbeide 
skolene imellom. 
 
I forlengelsen av dette ønsket hadde de store 
forlagene presentasjoner av sine løsninger, der 
Gyldendal trakk det lengste strået på de fleste 
bøker. 
 
Det vil også bli mulig for de ulike skolene å 
velge mellom digitale eller tradisjonelle bøker 
og læreverk. 
 
Den økonomiske kostnaden rundt dette er også 
blitt løftet fram fra enhetene, og det vil ikke 
være mulig å skifte ut hele læreverket på en 
gang.  
 
Spørsmål om læreverk fra Landvik:  
Vi kan ikke se noen mulighet økonomisk til å 
innføre nye læremidler samtidig som 
eksisterende læreverk er i ferd med å bli 
utslitt/utdatert. Dette er og vil fortsette å være 
en kjempeutfordring framover. Hvordan vil 
kommunen komme dette i møte? 
 
Svar:  
Det er full forståelse for at dette er krevende for 
skolene, men det er en forutsetning at dette er 
arbeid som skolene må gjøre selv. Det 
understrekes at det er å anbefale å velge en 
kombinasjon av digitale og tradisjonelle 
lærebøker. 
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6 Orientering fra 
oppvekst- og 
utdanningsutvalget  

Bjørnar Birkedal, Ap – Leder for oppvekst- og 
utdanningsutvalget orienterer om sitt arbeid for 
grimstadskolen. 
 
Orientering fra Bjørnar Birkedal:  
 
Utvalget har gode og engasjerende møter med 
administrasjonen, sektoren har blitt større fra 
inneværende år og med det har myndigheten til 
å fatte vedtak på saker økt.  
 
Utvalget setter pris på besøk i møtene. En 
representant fra barnehagene og en fra KFU 
har møte- og talerett når utvalget skal fatte 
vedtak på saker.  
 
Utvalget har syv medlemmer fra fem politiske 
partier. Birkedal orienterer om utvalgets rolle i 
den kommunale administrasjonen. 
 
 

 

7 Prioriterte saker for 
KFU i skoleåret 

Status på KFUs prioriterte sak:  
«Kvalitet og likhet i Grimstadskolen» 
 
Saken ble dekket under punkt 3 og 4. 

 

 Innkomne saker fra 
FAU 

Fjære FAU har meldt inn to saker som ønskes 
behandles: 
 
Sak 1: 
Ressursallokeringsmodellen i kommunen skal 
revideres høsten 2022. Fjære ønsker at denne 
endres og at dette løftes mot kommunen fra 
KFU. Fjære foreslår at det innføres et 
grunnbeløp pr. klasse og at en mindre andel er 
knyttet til antall elever enn slik det er i dag, slik 
at tildelingene bedre speiler skolenes reelle 
utgifter. 
 
Under denne saken innleder FAU-leder på 
Fjære kort med hva modellen er og hvilke 
konsekvenser den får. 
 
Oppvekstsjefen innvender at dersom man 
endrer på modellen vil det kunne gå ut over 
andre skoler, så uansett hvordan man endrer 
vil det være ulike meninger knyttet til. 
  
Ettersom modellen skal revideres høsten 2022 
ble det løftet om revisjonsarbeidet kan 
involvere KFU?  
 
Svar fra Arne: Det er naturlig at både KFU og 
de ulike FAU-ene bidrar med innspill til hvordan 
denne modellen kan forbedres.  
 
Vedtak: 
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Dette er en sak som KFU tar med videre og 
som bør gjennomgås grundigere på neste 
møte. I den forbindelse ønsker vi en 
presentasjon fra Arne av hva som ligger i 
modellen og hvilke muligheter for endring som 
er til stede. 
 
Sak 2: 
Ferie-SFO bør holdes til hver skole og ikke 
samle elever fra flere skoler på ett sted. Fjære 
FAU ser ingen fordeler med å samlokalisere 
ferie-SFO for flere skoler og rektor melder om 
at det heller ikke spares penger på det. 
 
Dette er en sak som Landvik har hatt stort 
press på, og før jul ble det besluttet at 
prøveordningen som flere skoler var svært 
misfornøyde med, ble avviklet. Saken vil også 
bli løftet politisk. 
 

 
Oppvekstsjef 
Arne M 
Haugland 

8 Eventuelt Saker fremmet under eventuelt behandles etter 
ordinær saksliste hvis det er tid til det. 

 


