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Referat fra KFU møte #4 21/22 
 
Møtedato 02. mars 2022 Møteleder Jan Tore Klemmetsen 

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

Møtested: Teams Neste møte TBA 

Innkalte 

Solveig Fossli (Eide), Anne Ågot Kleppe Duus (Eide), Anne Kirsten Galteland (Fevik Skole), Torbjørn 
Lied (Fjære), Morten Hoveland (Fjære), Maren H Pedersen (Fjære), Jim Reinhardtsen (Frivoll), Siv 
Penny Silvik (GUS) Alexander Lund (Hesnes), Arild Hovda (Holviga barneskole), Christina Bjørke 
Berntsen (Jappa), Gunnar Edvard N. Gundersen (Landvik), Birger Håland (Langemyr), Jan Tore 
Klemmetsen (Drus) 

Forfall 
Stian Edvardsen (Fevik Skole), Leif Theodor Moen (GUS), Christine Jørgensen (GUS), Frida Øvland 
(Hesnes), Katrin Vandrecht (Holviga ungdomsskole), Barbro Johanne Svendsen (Landvik), Ebbe 
Bergshaven (Langemyr)  

Kopi til arne.mowatt.haugland@grimstad.kommune.no;  

 

Sak Beskrivelse Referat / Vedtak Oppfølging 

1 Godkjenning 
av innkalling 
og referat 

Forslag til vedtak: 
Innkalling og referat godkjennes 
 
Godkjent uten innspill 

Estimert tid: 
0 min 

2 Oppfølgings-
punkter 

Mediesaker / bruk av media 
Besøk i politiske gruppemøter 
KFU deltar i Oppvekst- og utdanningsutvalget 22. mars og 10. mai 
 
KFU ønsker også å be om taletid på møtet for å ta opp budsjett og 
innspill til det. Oppsummerer saker fra KFU. 
 
Ønsker å delta: Anne-Kirsten Galteland og Arild Hovda 
 
Ressursallokeringsmodellen 
Se egen sak 
 
 

Estimert tid: 
10 min 

3 Aktuelt fra 
FAU-ene 

Representene orienterer om arbeidet i FAU 
 
Landvik: Planlegger 17. mai og alle utfordringene det medfører. 
Trafikksikkerhet – nå er det framgang. Bemanning, behov og 
budsjett er hyppig oppe. God dialog med skolens ledelse.  
 
Fevik: Melder om mye samme som Landvik. Ny enhetsleder. Har 
god struktur på hvilke saker som er oppe, bl.a. siste nytt fra KFU, 
elevrådet og SU. FAU har fått innsyn og deltakelse i en rekke saker 
og dette øker engasjementet rundt FAU. Økonomi og 
avviksrapportering er faste punkter og FAU har mottatt søknader på 
støtte til saker som skolen i utgangspunktet burde ha dekket – f.eks. 
leirskole eller busstransport. 
 
GUS: Trafikksikkerhet er hovedfokus, litt vanskelig å få kontakt med 
kommunen. Jobber med å henstille foreldre til å endre 
kjøremønster. Elevene er veldig engasjerte. 
 
Langemyr: Har ikke hatt FAU-møte siden sist. 
Har hatt en samtale med enhetsleder rundt bruk av avvikssystem. 

Estimert tid: 
15 min 
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Holvika barneskole: 17. mai og dugnad har vært oppe. Arbeid 
med nye modulbygg og prosessen framover. Har vært en krevende 
tid med mye sykefravær blant elever og ansatte. FAU har dekket 
reise til Vegårshei for to klassetrinn. Modulskole betyr at skolen 
igjen får tilgang til skolekjøkken og bibliotek. I den forbindelse er det 
forslag om at foreldre kan bidra med bøker til skolebibliotekene. 
Dugnaden kan hentes fram til også å ta imot utstyr som skolen kan 
ha bruk for. 
 
Hesnes: Har jobbet med å planlegge sosiale samlinger, dugnader 
og sommeravslutning. Parkeringsplassen er utvidet som tiltak for 
bedre trafikksikkerhet. Svært høyt sykefravær i perioder før 
vinterferien. 
 
Eide: Jobber fortløpende med saker som 17. mai og nye 
lekeapparater. 
 
Jappa: Har hatt oppe info fra KFU og elevrådet samt orientering fra 
rektor. Trygg skolevei. Søknad fra elevrådet og fra 7. trinn til FAU 
om økonomiske midler. 
 
Fjære: Utsatt FAU-møte til neste uke. Trafikksikkerhet – har hatt 
befaring med Lars Ole Hansen og seks andre fra kommunen knyttet 
til trafikkavvikling ved bygging og etter nybygg.  
Skolen har ikke økonomi til å fortsette med trafikkvakt og FAU har 
fått flere søknader, både fra biblioteket og fra trinnene, om 
økonomisk støtte. 
 
Frivoll: Har fått ny rektor. FAU har samlet inn penger til bl.a. 
leirskole og andre aktiviteter for elevene. Har fått innføring i 
Showbie, en innføring som har tatt litt tid å få på plass. Har sett på 
nettfilter og mye dialog med kommunen om dette og om lagring av 
personlige filer på nettbrettene. Mye av konfliktene mellom elevene 
på skolen har rot i sosiale medier og bruk av nett. Frivoll vel står 
som arrangør av lotteri for å komme innenfor regelverket. 
 
DRUS: Har hatt dialog med elevrådet og status der rektor 
informerer samt gjennomgang av budsjett og foreldremøter.  
 
Landvik FAU har arrangert seminar om nettvett der skolen leide inn 
en dyktig foreleser som de hadde meget godt utbytte av – både for 
foreldre og barn. Ingrid Lund. Pris: ~12 000 kr. 
Kan dette med nettvett løftes fram i fellesskap fra KFU? 
 

4 Prioriterte 
saker for KFU i 
skoleåret 

Status på KFUs prioriterte sak: Kvalitet og likhet i Grimstadskolen 
 
Status avvik, bemanning, læremidler, tidlig innsats og 
skolebygg/innemiljø. 
 
Noen av FAU-ene har fått gode tilbakemeldinger om avvik fra 
enhetsleder og skolene har prioritert å sende inn avvik.  
 
Tilbakemeldingene gis fortrinnsvis muntlig. FAU får innsyn i 
generelle ting – ikke saker som går på enkeltsaker.  
 

Estimert tid: 
10 min 



Grimstad kommune  
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

  Side 3 av 5 

Avvik som går igjen handler om sykefravær og utfordringer med 
bemanning. Vi ser også at det noen steder fortsatt kan være en 
utfordring at man ikke ønsker å rapportere avvik.  
 
KFU kan be om å statistikk på avvik fra kommuneadministrasjonen 
for å forsikre seg om at dette blir oppfattet av kommunen. 
 
Bemanning: Flere skoler sliter med lav bemanning, og mye 
sykefravær. Tidlig innsats har mistet midler.  
 
Bygg: Selv om det gjøres mye bra med nybygg er det mange 
skoler som sliter med stort vedlikeholdsetterslep. 
 
Læremidler: Det rapporteres om til dels store utfordringer knyttet til 
oppdatering og utskiftning av utslitte og utdaterte læremidler. 
 
Hvor går grensen for hva FAU-ene skal bidra med til skoledriften? 
Arne minner om at temamøte i september der politikerne blir minnet 
på utfordringene i skolen. 
 
Grimstad har høy andel unge uføre og eldre opplever å ha det 
bedre enn de yngre ifølge undersøkelse. 
  

5 Ressursalloke-
ringsmodellen 

Arne M Haugland presenterer ressursallokeringsmodellen og 
kommunens plan for revidering. 
 
Potten deles hovedsakelig etter fire punkt: 

• Grunnbeløp – likt beløp til alle skoler utenom Fevik som får 
litt mer pga 1-10 skole, 2 mill. (3 til Fevik). 

• Hovedbeløpet går på antall elever pr. skole.  
Ca. 68 000 pr. elev i barnetrinnet, litt mer for 
ungdomsskoleelever.  

• I tillegg gis det 20 000 kr ekstra pr. elev som er 
fremmedspråklige (behov for særskilt språkopplæring). 

• Velkomstklassetilbud med fremmedspråkopplæring 
(300 000) må endres til andre løsninger siden man ikke 
klarer å opprettholde dette tilbudet innenfor de rammene 
som er gitt. 

 
Det har vært diskutert om man skal redusere mengde pr. elev og 
heller gi tilbud pr antall klasser. Det gikk man bort fra da man så at 
dette førte til at noen skoler økte antallet klasser. 
 
Spørsmål om hvordan de som opplever at lovpålagte tilbud ikke blir 
dekket skal tilbakemelde til kommunen når det ikke tildeles nok 
midler. Dette besvares med at dette er utfordrende for alle parter og 
det enkle svaret er at det trengs mer penger inn i fordelingspotten.  
 
En endring av modellen vil være en prosess som går gjennom 
høsten i tett dialog med skolene. Uansett utfall vil det imidlertid 
oppleves som at noen kommer bedre ut enn andre. Dette vil være 
en utfordring siden skolene har ulikt syn på hvordan dette bør 
utformes. Innspill om at det må være en grense for hvor lite midler 
som tildeles slik at alle skoler skal klare å levere lovpålagte 
oppgaver.  
 
 

Estimert tid: 
15 min 
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Innspill om at det skjevfordeles mellom skolene siden skolenes 
utgifter ikke står i et lineært forhold til antall elever og at dagens 
ordning ikke fanger opp ulikheter mellom skolene godt nok.  
Det må være samsvar mellom fordeling og reelle kostnader ved de 
ulike skolene. Derfor foreslås det at det bør være flere objektive 
parametere i tillegg til elevtall som fordelingen skal gjøres ut fra.  
Det må være en klar målsetning at fordeling av midler skal gi mest 
mulig like vilkår for elevene uavhengig av hvilken skole de går på. 
 
Det fremmes ønske om mer åpenhet rundt modellen og hvilke 
kriterier som avgjør hvordan kommunens midler fordeles.  
Modellen ligger ikke på kommunens hjemmesider pr. i dag.  
 
Dette er en sak som skaper stort engasjement, og de ulike skolene 
har sterke meninger om hvordan fordelingen bør gjøres.  
 
Alle skolene har merket stram økonomi og hovedutfordringen er for 
store kutt i skolesektoren som helhet. Forsvarlighet må ligge til 
grunn og alle skolene er enige om at den totale potten må økes.  
 
Leder foreslår å sette av et eget punkt rundt dette til neste møte for 
å spisse ytterligere hvordan kommunen kan jobbe videre med 
fordelingsmodellen for at det skal bli faktisk likhet i grimstadskolen. 
 
Til info går vedlikehold av bygg på et annet budsjett.  
 

6 Lagring av 
dokumenter 
fra FAU-enes 
arbeid 

Jappa: 
Hvordan lagrer de ulike FAU-ene viktige dokumenter etter at It’s 
learning er lagt ned? Vi har en minnepenn og vurderer innkjøp av 
en egen PC. Hva med en felles løsning, og hvem har ansvar da 
FAU er offentlige utvalg? 
 
Fevik har valgt skylagring der innlogging gis videre fra et FAU til 
neste. Rektor kan opprette en mappe i skolens systemer for FAU og 
lagre dokumenter der. 
 

Estimert tid: 
10 min 

7 Trafikksikker 
kommune 

Jappa: 
Grimstad kommune ønsker ifølge Grimstad Adressetidene å søke 
trafikksikker kommune med trygge skoleveier. Jappa har fremdeles 
pågående utfordringer med trafikksikker skolevei fra tre ulike 
innfartsårer og dette har vært kjent for i alle år.Hva tenker GUS om 
dette, som har de samme innfartsårene av elever og biler? 
 
Som diskutert i KFU tidligere må saker som gjelder trafikksikkerhet 
løftes opp til kommunen fra de enkelte FAU. 
 

Estimert tid: 
10 min 

8 Nettbrett, 
forsikring og 
samtykke 

Fevik skole løfter sak om nettbrett, forsikring og samtykke. Flere 
foresatte har stilt spørsmål rundt dette og er skeptiske til å signere 
avtalen. 
 
Enhetsleder kunne ikke svare på hva som skjer dersom foreldre 
ikke ønsker å samtykke. På Langemyr praktiseres det at de som 
ikke ønsker samtykke ikke kan ta med nettbrett hjem. Kommunens 
forsikring dekker i utgangspunktet ikke skader på nettbrett utenfor 
skolen område. 
 
Det foreslås at denne saken tas med videre til neste møte. 

Estimert tid: 
10 min 
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9 Skolestruktur Informasjon om politisk sak rundt skolestruktur av Arne M 
Haugland. 
 
Det ligger en sak på kommunens hjemmeside om skolestruktur og 
det skal jobbes administrativt med å se på skolestruktur. Denne 
saken kan med fordel leses av KFUs medlemmer. 
 

Estimert tid: 
10 min 

10 KFUs uttalelse 
vedr. fridager 
ved stengt 
skole før jul. 

Før jul ble skolene stengt to dager før jul og det var tenkt at dagene 
skulle tas igjen på våren. FAU på Landvik støttet rektorenes felles 
forslag til uttalelse om dette. Med mindre avgjørelse allerede er tatt i 
kommunen kan kanskje også KFU støtte uttalelsen fra rektorene 
(som i bunn og grunn går ut på at rektorene anbefaler at dagene 
ikke tas igjen). 
 
Vedtak: KFU støtter rektorenes uttalelse. 
 

Estimert tid:  
10 min 

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

• Fjære barneskole foreslår at en mediesak kan belyse om 
kommunens økonomiske overskudd trenger å gå 
utelukkende i et disposisjonsfond eller om skolene kan dra 
nytte av dette.  

 
 KFU støtter dette forslaget. 
 

• Spørsmål til Arne M. Haugland om prosessen med fordeling 
av midler til skolene – er det skolene som melder inn behov 
eller er det kommunen som tildeler rammer som skolene 
må tilpasse driften etter? 
 

 Dette besvares med at ja – tildeling til skoledrift gjøres 
 ovenfra snarere enn at det gis som tilsvar til skolenes reelle 
 behov.  
 
 Denne problemstillingen rører ved de utfordrende 
 økonomiske rammene som gjelder grimstadskolen og som 
 KFU ser tydelig at gjelder alle skolene i kommunen. 
 

Estimert tid: 
0 min 


