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

Til stede:
Foreldre: Jan Thelle, Kenneth Olsen, Jan-Asle Gustavsen, Caroline Helland, Marianne Ås
(1. og 2.trinn var innkalt, men møtte ikke.)
Lærere: Kristin Haga, Hanne Evensen
Andre ansatte:Monica Fredriksen
Fra adm: Rektor Kjetil Glimsdal og inspektør Odd Einar Halvorsen
Kommunal representant, forfall.
Elevrådsrepresentanter, forfall.

REFERAT FRA MØTE TORSDAG 8.10.15 KL 18.00 – 20.00
SAKSLISTE FAU/SU:
SAK 10/15-16 REFERAT FRA MØTE 3.9.15
- Ingen merknader
SAK 11/15-16 TILSYN FRA FYLKESMANNEN
- Erfaringer etter samtaler 7/10.
- Orientering forrige FAU møte.
- Intervju i går, to i fra fylkesmannen var her og intervjuet.
- Kommer kanskje bemerkning: Det er for sjelden at elevrådet er i SU
o Elevundersøkelsen, ikke blitt behandlet i elevrådet.
o Ordensreglement osv. bør i større grad tas opp med personalet, trinnledere,
miljøarbeidere, elevrådet før behandling i SMU.
o Skulle kanskje ha delt opp møtene vi har, har kanskje slått sammen litt
mye.(FAU/SU)
o Det kommer en midlertidig uttalelse fra fylkesmannen, så er det nytt møte 4
november. Så noen uker før endelig rapport kommer.
Fra rektor: lite innspill fra FAU til saksliste
Kenneth: Bør FAU-representanter spørre klassekontakter om det er noe?
Går informasjonen tilbake fra FAU/foreldrekontakter til foreldre.
- Skolen skal sende ut påminnelse på transponder, 14 dager før møtet, til alle foreldre
om FAU-møter, slik at de kan melde inn saker til FAU-representantene
Splitte FAU/SU møte? Vi bestemte oss for:
- Bare FAU møter kl 18 (bare foreldre). Går gjennom sakslista og ser på om det er
behov for eget FAU møte med noen av dagens saker. De øvrige som er med i
SU/SMU kommer 18.15 – eller senere hvis FAU trenger mer tid alene.
SAK 12/15-16 PROSESSEN MED Å ANSETTE NY REKTOR I VIKARIAT.
- Kjetil har søkt om permisjon fra Landvik fra 26. oktober
- Stilling er lyst ut med frist 25. oktober
Odd Einer trer over i rektorstilling før ny rektor kommer.
o Kjetil vil bistå i noe av arbeidet
SAK 13/15-16 BYGGEPLANER – STATUS
- Har hatt befaring på Fevik skole.
- Felles anbud (arkitekt og entreprenør) før jul
- Det vil være muligheter til å påvirke planene
- Riving av gammel skole mellom påske og sommer
E-post: landvik.skole@grimstad.kommune.no
Hjemmeside: www.grimstad.kommune.no/landvik-skole
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-

-

Midlertidig skole på gamle Hia er anbefalt i formannskapet i dag, ikke endelig
besluttet ennå. 19. oktober avgjøres det i kommunestyremøte.
Rådmannen har sagt at det er ca 1,1 millioner billigere å leie HiA enn å ha
brakkerigg.
Skolen ønsker ikke å dele elever/lærere
Det er 5-7 klasse som skal flyttes
Hva med å bruke etasje-skillere i gymsalen og dele denne opp i klasserom
Mindre elevflokk på Landvik under bygging hvis de flyttes til HiA
Ca 40 elver som vil få rett til skyss ned til HiA
Lite fasiliteter til elevene. Skolemiljøet må tas vare på.
Greit at det er billigere å leie, men det må legges til rette for elevene
Flytting i 1år, maks 1,5
Bør FAU komme med en uttalelse:
o om hvor elevene skal være.
o uteområder
o trygg skole vei
Kan kommunen ordne noe med «trygg skolevei» for elevene under byggeperioden
Kenneth, Jan og Jan-Asle lager en henstilling til kommunen ang flytting, mandag
12/10 og sender til FAU og Kommunen.

SAK 14/15-16 ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ.
Tatt opp i de foregående sakene
- Hvordan blir lærere kjent med elevene?
o Den daglige kontakten mellom lærer/elev
o Friminutter
o Samtaler med foreldre
- Må følge opp rapporten som kommer fra Fylkesmannen
SAK 15/15-16 AKTIVITETSELEVER – SØKNAD OM STØTTE FRA FAU
- Aktivitet for trivsel for elevene (5-7 klasse)
Søker om 10 000 til innkjøp av leker til elevene
Godkjent i FAU
- Jan tok opp: Vennebenk – er det noe som bør komme inn?
SAK 16/15-16 OPPFØLGING AV KOMMUNEDELPLAN. MÅL FOR 2016
- Vedlagt mål for 2016, sendt inn i juni i forbindelse med budsjettprosessen.
 Mindre mobbing
 Læringsmål
 Spesialtilpasset undervisning
 Traumebevist skole
 Lavt sykefravær
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SAK 17/15-16 INNSPILL/SPØRSMÅL/INFORMASJON
- Fra elevråd - ingen saker
- Fra foreldrekontakter –
o 6 klasse: Spisetid, 15 min for lite?
 Vanskelig å få endret på denne tiden
 Skyss, undervisning, ønske om tid til fysisk aktivitet
 Skolen (inspektør) undersøker hvor stort problemet er på trinnene.
 Kommunedelplanen har en målsetting om 20 min.
 Hvordan kan dette gjennomføres?
o Ukeplanen på It’s Learning: er det mulig å få denne på papir igjen.
 Skolen vil i hovedsak legge den ut digitalt
 Det kan gjøres untak
 Dette er en del av milljøtårnsertifiseringen
 Opplæring i bruk/muligheter på IT’s Learning
o 4 trinn: Passord på It’s Learning
 Bør gå ut melding om at passord bør byttes, i hvert fall fra 4-klasse
og oppover
Svømming i 3 og 5 trinn: følger Landvik lærerplanen?
 Alle skolene får tilbud om like mye tid til svømming
 Landvik som er en stor skole med mange elever, får da
kanskje mindre svømmetid pr elev enn andre skoler
 De som trenger det får tilbud om ekstra opplæring sammen med
foreldre
-

Fra kommunalt foreldreutvalg
o Har ikke vært noen møter siden sist FAU

SAK 18/15-16 EVENTUELT
- Ingen saker
Jan-Asle Gustavsen
referent

E-post: landvik.skole@grimstad.kommune.no
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