Landvik skole
Gjærbrøndveien 250, 4886 Grimstad
Tlf skole:372 50 500
Tlf SFO: 372 50 502

Saksliste FAU-møte 26. mai 2016
Sted: Personalrommet på Landvik skole kl. 17.30-18.45
Tilstede: Kenneth Olsen(leder), Jan Thelle (nestleder, 3.trinn), Vibeke Haugen(kasserer), Jan-Asle
Gustavsen (referent, 5. trinn), Cecilie Heldal (1. trinn), Møyfrid Halvorsen (4. trinn), Tom Endresen(7),
Caroline Helland
Sak 1:
- Konstituering av FAU
o Valg av Leder, nestleder, sekretær og kasserer
- Få av deltakerne på møtet er FAU-representanter for i skoleåret 2016/17. FAU vurderte derfor om
det var hensiktsmessig at FAU skulle konstituere seg. Møtet konkluderte med at FAU var
beslutningsdyktig og gjennomførte konstituering så langt det lot seg gjøre. FAU var åpne for å
revurdere dette dersom det var innsigelser på dette i første FAU-møte for 2016/17.
- Konstituering:
o Leder – Kenneth Olsen
o Nestleder – Møyfrid Halvorsen
o Sekretær – utsatt til neste møte
o Kasserer – Vibeke Haugen
Sak 2:
- Orientering fra KFU
o Informasjonskveld for FAU-representanter 13. september kl. 17.30-20.30
 Informasjon og opplæringskveld for FAU representanter
 Formålet med informasjonskvelden er å styrke FAU-representantene i utøvelsen
av vervet.
o Alternativ lekseordning.
 Stort fokus på dette i kommunen.
 Det kan bli mulighet for enkelte skoler til å prøve ut alternative løsninger til
dagens lekseordning.
 Hvordan stiller FAU seg til dette?
 Landvik synes dette virker spennende, men ønsker mer konkret informasjon om
hva dette går ut på.
 KFU tar dette opp på neste møte.
o Vedtekter for FAU
 Enighet om at FAU trenger vedtekter
 KFU vil utarbeid mal for vedtekter for FAU i Grimstadskolen
 Enighet om å avvente og lage vedtekter for FAU på Landvik til KFU har
ferdigstilt sitt arbeid.
Sak 3:
- Forslag om endring av organisering av 17. mai-komiteen (Vibeke)
o Per nå har 4 trinn ansvar for kafe på 17. mai og 6 trinn for aktiviteter
o Det ble fremmet forslag om at 17. mai-komitéen bør ha representanter fra 4 og 6 trinn,
blant annet for å få bedre koordinering av arbeidet og for å oppnå et kontaktpunkt mellom
17. mai-komiteen og kasserer. FAU var enige om at dette er en hensiktsmessig
organisering.
o Det ble også reist spørsmål om arrangementet på skolen kan begynne tidligere, for
eksempel til kl. 12
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o Det ble diskutert behov for å lage maler der slike mangler, for eksempel for rydding av
kjøkken. Fordi det er usikkert om gymsalen vil bli brukt til neste års 17. mai-arrangement
ble det bestemt å avvente og lage slik mal
o Vibeke sender inn innspill til konkrete forslag på endringer av 17. mai komite til neste
møte
Sak 4:
- Trygg skolevei (Tom)
o Tom forklarte at pukkverket i dag tar ut 150 000 kubikk og vil øke til 250 000 kubikk i
året. Det økte uttaket og endret trafikkmønster vil føre en stor trafikkøkning forbi skolen.
(ca. 30 000 lastebiler per år)
o Pukkverket ønsker å flytte utkjørselen til Opplandsveien ved Lille Luekjenn og vil kjøre
forbi skolen. Påkjørsel til E-18 ved Vertshuset vil bli stengt når det blir 4- felts vei fra
Arendal til Grimstad.
o Utbygger bruker ODT for å beregne trafikkmønster, noe som gir et misvisende bilde.
o Hva kan FAU gjøre:
 FAU var enige om å engasjere seg i saken.
 Kommunen bør bli obs på at FAU Landvik er sterkt imot denne økning i trafikk
 Økt trafikk, farlig skolevei
 Bilstøv
 Trafikkstøy
 Tom lager ett utkast til uttalelse fra FAU som går på trygg skolevei og miljø
innen neste uke.
Sak 5:
- Saker til SU-møtet
o SAK 40/15-16: Referat fra forrige møte
 Presentasjon av nasjonale prøver bør være felles informasjon
o SAK 41/15-16: Lukking tilsyn kapittel 9a
 Skolen har levert sluttrapport. Tilsynet er lukket
o SAK 42/15-16: Trafikkplan for Landvik skole (deles ut på møtet)
 Hvordan skolen sikres seg selv og elevene.
 Alle skolene skal bruke Trafikkplan.
 Det ble påpekt at det noen steder uriktig var markert fotgjengeroverganger
o SAK 43/15-16: Eventuelt
-

FAU sin deltakelse i SU
o Med ny ordning vil FAU ha to representanter i SU
o Det er da viktig at resten av FAU kan bli orientert om viktige saker som skal tas opp i SU
o Gunhild har sagt seg villig til å orientere FAU i forkant av SU-møtene om sentrale saker
o FAU mener det er en hensiktsmessig løsning
o Viktig at FAU får tilgang til agenda for SU møtet og nødvendige dokumenter tidsnok til å
kunne avgjøre hva FAU skal mene i SU-møtet
o

Sak 6:
-Eventuelt:
- FAU har tidligere besluttet å bruke kroner 10000,- til utstyr som kan benyttes av elevene
som skal ha neste skoleår på Drottningborg skole. Utstyret bør være flyttbart sånn at det kan
brukes på Landvik fra skoleåret 2017/18. Trenger innspill fra elevrådet om hva de ønsker.
-referent
Jan-Asle Gustavsen
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