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Til medlemmene av FAU ved Fjære barneskole 

 

REFERAT TIL FAU MØTE 

Tid: Tirsdag 3. mai kl. 18.00 

Sted: Personalrommet, Fjære barneskole 

Til stede: Maren, Berglind, Per Christian, Steffen, Knut, Morten, Eli, Cathrine, Odd 

Arild (ref.) + 2 

 

Saksliste: 

Sak 26/21-22: Ny skole – orientering av Jon Heck Tingstveit og Sigvard 

Laurendz fra Grimstad kommune 

- Ida Heischel som er prosjektleder for skolebygget er sykmeldt etter å ha fått 

brystkreft dessverre. Hun blir borte ut året ca. Kjetil Sunnset er ny 

prosjektleder for skolebygget sammen med ei nyansatt som starter 1.juni. 

Prosjektet er satt på vent inntil ny løsning er på plass. Totalt sett 2,5 mnd som 

er tapt i tid. Skolen er dermed ikke ferdig til skolestart 2023. 

o Kommunen kommer tilbake til FAU før sommeren når den nye 

prosjektlederen er satt inn i saken 

Sak 27/21-22: Kort orientering om skolen (miljø, drift, økonomi og neste 

skoleår) 

- Fjære er den skolen som går med størst underskudd i kommunen, ca 500’ 



- Skolen er egentlig pålagt å kutte ned til høsten for å hente inn igjen 

underskuddet så langt i år 

o I år er det 0,8 årsverk under lærernormen, og fra neste år ligger det an 

til å bli 1,9 årsverk under lærernorm- dette presser Trine på for å få økt. 

Det er ulovlig ikke å følge lærernormen 

o «Jeg baserer mine fakta på tilbakemelding fra rektorene. Da må jeg 

svare ja.» Anne Grethe Glemming i kommunen på spørsmål om det 

stemmer at skolene ikke følger lærernorm  

o Lærerne melder inn alle avvik og fikk skryt fra Utdanningsforbundet for 

å melde inn 

o IKT-ansvarlig, bibliotek, spes.ped og sosiallærer har en norm fra 2013 

som skolen skal følge. Mye har skjedd på disse årene! Skolen har 

heller ikke råd til å følge 2013-normen, men et mye høyere 

arbeidspress 

- Skolen gleder seg til fellessamling 10. og feiring 17.mai! 

- Hvordan ta igjen de to tapte dagene som skolen stengte før jul? 

o Sommerfesten og sommeravslutning klassevis blir to 

kveldsarrangementer som legges inn for å dekke opp disse dagene 

Sak 28/21-22: Referat fra KFU 

- Lang diskusjon om ressurser til skolen 

- KFU har mål om at det skal være likhet og kvalitet i Grimstadskolen 

- KFU skal rundt til alle politikerne å presse på for å få høyere budsjett til 

skoledrift. Administrasjonen har også et ansvar her, noe de fikk beskjed om i 

møtet 

- Skolestruktur- kommunen skal se på dette ifbm bygging av Holviga skole. Når 

ny Fjære og ny Holviga er ferdig har Grimstad kommune plass til over 600 

flere elever enn i dag 

o Ingen skoler som ligger an til å bli lagt ned nå i kommunen, men 

kanskje på sikt? Har kommunen lært noe av nedleggelsen av Fjære 

ungdomsskole? Det er ikke gjort noen evaluering etter nedleggelsen. 

Morten og Maren tar kontakt med FAU på Fevik å sende en 

forespørsel til kommunen om en evaluering av nedleggelsen av Fjære 

ungdomsskole og konsekvensene for Fevik skole  



Sak 29/21-22: 17.mai 

- Lynlodd og bokser til pengeskrin er borte vekk. Berglind bestiller nye lynlodd 

- Permen for kafédrift er også borte. Må antakelig lage ny oversikt 

- Det blir 17.mai på skolen fra kl.13-15! 

- Programmet er gått i trykken i dag og annonse til avisa sendt inn 

- Hva gjør vi med overskudd fra 17.mai framover? Nå fordeles det mellom 5. og 

6.trinn, men kanskje det fins enklere og bedre løsninger? 

- Vismamelding sendes ut til alle foresatte 

Sak 30/21-22: Sommerfesten 1.juni kl.17.30 

- Alle trinnene er involvert med baking, salg osv 

- Klassekontaktene kontaktes og fordeler oppgaver til de sine klasser 

- Vismamelding om Sommerfesten sendes ut til alle foresatte. Berglind forfatter 

en tekst 

- Låne bord og stoler av Lia? Morten spør 

- Lærere til å styre lyd? 

- Elevrådet er konferansierer 

Sak 31/21-22: Eventuelt 

 

Fjære barneskole,  

Trine Larsen 

Enhetsleder/rektor 

 

 

 


