
 

SU/FAU LANDVIK SKOLE  
(Samarbeidsutvalg/foreldrerådets arbeidsutvalg) 

 

Agenda kombinert SU/FAU-møte 16/11-2020 

Møtedato: Mandag 16. november 2020 Møteleder: Gunnar Edvard N. Gundersen 

Møtetid: Kl. 17.00 – 19.00 Referent: Ingunn Sognnes Tveit 

Møtested: Landvik skole, Imenes salen Neste møte: FAU: 10. desember 2020 kl. 19.00-20.30 

Tilstede: SU: Elevrådet: Isak Thompson Klovland (leder), Live Sandberg-Andersen (nestleder), Lærerrepr.: May-Brit 

Nilsen, Repr. øvrig ansatte: Margunn Søfteland, Politisk oppnevnt repr.: Lisbeth Udjus  

FAU: 1. trinn:, Kåre Jonny Thygesen – 2. trinn: Barbro Johanne Svendsen, Elisabeth Rettedal – 3. trinn: Gunnar 

Edvard N. Gundersen, Inger Margrethe Braathu – 4. trinn: Ingunn Sognnes Tveit – 5. trinn: Pål Thomassen, 

Anette G. Hodnebrug – 6. trinn: Marianne Ås, Lisbeth Flaten – 7. trinn: Jan Møretrø, Sandra Bjerk. 

Skolens ledelse: rektor Kjetil Glimsdal, fagleder Hilde Igland. 

Forfall: SU: Kristin Haga (lærerrepresentant), Anne Mette Henriksen (SFO-leder)  

FAU: Therese Rasmussen (1. trinn), Inger Margrethe Braathu (3. trinn), Dag Henning Johannessen (4.trinn) 

Lisbeth Flaten (6. trinn), Barbro J. Svendsen (nestleder FAU, foreldrerepresentant SU) 

Kopi til:  Skolens ledelse: Frank Haukeland 

Andre inviterte:  

 

 

Sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Konstituering SU - Presentasjon av medlemmene i 

utvalget og valg av leder, nestleder og 

sekretær. 

Medlemmer i SU: Isak Thompson Klovland 

(leder, elevrådet), Live Sandberg-Andersen 

(nestleder, elevrådet), Lærerrepr.: May-Brit 

Nilsen, Kristin Haga, Repr. øvrig ansatte: 

Margunn Søfteland, Politisk oppnevnt repr.: 

Lisbeth Udjus, Kjetil Glimsdal. Leder SU: 

Gunnar Edvard N. Gundersen, nestleder SU: 

Barbro J. Svendsen. 

 

 

 - Skolemiljøutvalg (SMU) Det har ikke vært et velfungerende SMU på 

Landvik skole siste år. Forslag om at SU og 

FAU til sammen utgjør SMU. Dette ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Saker fra 

elevrådet 

- Elevrådets leder og nestleder kan 

legge fram hva elevrådet jobber med 

og ønsker at SU skal ta opp videre. 

Elevrådsleder og nestleder redegjorde for hva 

elevrådet har gjennomført av aktiviteter 

(hattedag og blomsterdugnad) og la frem ønske 

om: 

 Å rullere på alle uteområdene i 

skolegården, pr. nå er områdene med 

lekeapparatene forbeholdt de minste. 

 Uværsskur. Det er ingen steder å stå. 

under tak i dårlig vær. Er det dårlig vær 

får elevene være inne, men det er 

ønskelig med frisk luft. 

 Imåsløkka er dårlig å spille fotball på, 

kan den store banen heller deles i to? 

 Flere smashballstativer – Igland kunne 

informere om at det nå er to nye 

smashballstativer i bestilling. 

 Flere fotballer 

 Nytt nett til basketballkurvene og et par 

basketballer.  

 Nye klosser til klatrevegg 

 



 5. klasse savner fadderbarn. Det kan 

muligens løses om smittevernreglene 

tillater det 

Orientering fra 

FAU 

- Utgår fra møtet, orientering sendes på 

e-post. 

  

Saker fra skolens 

ansatte 

- Utgår fra møtet, men saker fra 

representantene fra skolens 

pedagogiske- og øvrige personale 

meldes på e-post. 

- Det blir muligens ny trafikkbefaring 

førstkommende fredag, 20.11.20 

- Gapahukene settes på plass i denne eller 

neste uke (47 eller 48) 

 

Saker fra skolens 

ledelse 

- Utgår fra møtet, men saker fra skolens 

ledelse kan meldes på e-post. 

  

Høringsuttalelse til 

rådmannens 

forslag til budsjett 

for Grimstad 

kommune 2021 

- Vi går gjennom budsjettets poster som 

vil påvirke skolene generelt og Landvik 

skole spesielt. 

- Vi setter opp punkter til 

høringsuttalelse som kan sendes inn 

fra utvalgene fra Landvik skole. 

Glimsdal og Gundersen redegjorde for 

kommuneøkonomien og henvendte seg i en klar 

og forståelig form til elevrådsrepresentantene 

som for øvrig deltok aktivt i samtalen! 

 Kommunen må prioritere mellom ny 

skole på Fjære eller i Holvika.  

 Bygging av svømmehall utsettes til 

2025 eller 2026. 

 Landvik skole får samme økonomiske 

ramme til å drive skole for i 2021 som i 

inneværende år. Det betyr i praksis at 

vi får mindre å rutte med. Skolen har 

hatt et merforbruk i 2020 og vi må 

justere slik at vi er innenfor rammene i 

2021. 

 Landvik skole har nedbemannet i 2020 

og i første halvdel av 2021 vil 

ytterligere tre ansatte gå av med 

pensjon. Disse blir ikke erstattet og det 

vil merkes at det blir færre voksne i 

skolen. 

 Landvik er helt i grenseland til å følge 
de lovpålagte kravene i 
opplæringsloven. Man står i fare for at 
skolen må velge mellom å oppfylle 
lærernormen eller kravene om spesial 
undervisning – å oppfylle begge deler 
kan bli svært krevende.   

 Skolen ønsker å fortsette med tilbudet 

om å sende elever til Hommedal 

skolegård, men det vil bli færre som 

kan få tilbudet. 

 Skolekretsgrensene ble justert 1. 

august. Dette, og andre grunner, gjør 

at det ligger an til å bli 14 færre elever 

på skolen kommende skoleår. I kroner 

og øre utgjør det 900.000,- til å drive 

skole for. 

 Det er ventet færre barn i årene som 

kommer – det betyr mer plass i nye, 

tilpassede lokaler, men mindre midler 

til å drive skole for.   

 Viktig med god grunnbemanning både 

for elever og ansatte. Det handler om 

mennesker. Dette er forbyggende både 

i forhold til sykefravær blant personale 

og konsekvensene av at elevene ikke 

får den hjelp de har krav på. Tidlig 

innsats! 

 



 Det understrekes at det er dårlig 

skoleøkonomi i hele kommunen, ikke 

bare på Landvik.  

 Skolene i kommunen gå til felles 

innkjøp av undervisningsmateriell, noe 

som kan gi lavere pris.  

 

Til høringsuttalelsen 

 Det kommer høringsuttalelse fra KFU 

og vi oppfordrer den lokale klubben i 

utdanningsforbundet på skolen til å 

komme med en uttalelse. 

 Hva er aller viktigst for elevene? Trivsel 

og at det er nok voksne til å passe på 

at vi har det bra, understreker 

elevrådsleder. 

 Skolen må kunne oppfylle både 

lærernormen og krav om spesial 

pedagogikk. 

 Både erfarne og trygge lærere, 

miljøarbeidere og spesialpedagoger er 

presset allerede. Øker arbeidsbyrden 

øker sykemeldingene. 

 Tidlig innsats er god 

samfunnsøkonomi. 

 Skolestrukturen – kommunen må tenke 

helhetlig og ut fra de forhold. Frivoll bør 

ikke rustes opp grunnet økt elevtall – 

man bør heller se på kretsgrensene.  

 

 

Saker som er innmeldt til FAU og vil bli behandlet i senere møter: 

 

- Vedtektsendring 

- Oppdatering fra den nyetablerte «iPad-komiteen» 


