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Referat fra Teamsmøte i samarbeidsutvalget ved Fevik skole 25.05.2020 
 
Til stede: 
Anne Kirsten Galteland - FAU 
Adeline Andvik – Elevrådet 
Mona H. Walle – Representant fra pedagogisk personale 
Stina Pedersen – Representant fra pedagogisk personale 
Elin Wiik Eriksen – Representant fra andre ansatte 
Alexander Madshaven - FAU 
Linn Torgersen – Representant fra kommunen 
Rita Storvik Wold – Politiker 
 
Forfall: 
Benjamin Sætra Daland - Elevrådet 
 
 
Saker: 
 
Sak 16 Godkjenne innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Sak 17 Godkjenne referat fra sist møte 
Referat fra møte 02.04.20 ble godkjent.  
 
Sak 18 Orienteringssaker 
Fra FAU 
Anne Kirsten L Galteland orienterte om saker fra møte i FAU 25. mai. 
 
* Nytt fra trinnene og skolens arbeid knyttet til elevens skolemiljø 
* Status fra skolen vedrørende overflytting av Fjære elever 
* Innspill fra FAU vedrørende endring av skolekretsgrenser 
* Plan for trafikksikker skole 2020-2021 
* FAU 2020-2021. Hvordan skal valget gjennomføres 
 
Fra elevrådet 
Elevrådet hadde møte via Teams nå like før gjenåpningen. Ingen saker ble diskutert som skulle bringes videre 
til SU. 
 
Fra ansatte 
Sammenslåingen er vedtatt. Det jobbes godt på mange plan med å sørge for en  god overføring av både 
elevene og de ansatte fra Fjære. Det er mye spenning knyttet til sammenslåingen. Ang. bygg og løsninger 
vedrørende det fysiske miljøet ser det per i dag ut til at det skal bli gode løsninger for alle trinn. Elin W. Eriksen 
redegjør for de siste detaljene i den sammenheng.  
 
 
Fra politiker 
Kretsgrensene skal opp i neste utvalgsmøte. Rita ønsker å få vite litt om hvordan vi løser de praktiske 
forholdene under koronakrisen, og hvorvidt det er mulig å gjennomføre lignende tiltak til høsten – både med 
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tanke på de fysiske forhold og de rammefaktorene vi har i forhold til ressurser (personalet), for å kunne 
gjennomføre forsvarlig undervisning. 
 

Sak 19 Høring vedrørende endring av skolekretsgrenser 
 
FAU har sammenfattet sin høringsuttalelse som følgende: 
Slik FAU ser det er den største endringen av Fevik Skole sin skolekrets at Strandtoppen har blitt tatt med. 
Dette gir en forutsigbarhet ved skolestart. FAU er glad for at justeringen totalt sett kun innebærer en liten 
justering av elevantallet ved Fevik Skole.  

FAU oppfordrer til å justere og ha en evaluering av dette etter få år, siden det ligger klart nye byggeområder i 
mange av kretsene som igjen kan få følger for elevantallet.  
 
Til slutt håper FAU at man kan lære av at det burde vært lagt opp til en lengre prosess rundt endringene. Slik 
at både foreldre, skoleledere og skoleeiere kunne sette seg nøyere inn i forslaget til endringer og komme opp 
med flere scenarier som kunne gjøre disse enda bedre. 
 
SU ved Fevik skole ønsker å tilføye følgende: 
Samarbeidsutvalget ved Fevik skole synes det er synd at man i en så viktig sak legger opp til kort høringsfrist. I 
slike saker bør man sørge for prosesser som sikrer at alle parter får nok tid til å ha gode diskusjoner, som igjen 
kan føre til gode og konstruktive innspill. 

Videre så ser vi behovet for å justere kretsgrensene etter lovverkets rettighet om å få gå på den skolen som 
geografisk er nærmest, altså «nærskoleprinsippet». Vi stiller allikevel spørsmål ved at det ser ut til at det ikke 
er konsekvent, da Hesnes nå vil sokne til Fevik ungdomsskole, selv om Grimstad ungdomsskole er geografisk 
sett nærmere. Det som er bra og forståelig med valg av kretsgrense vedrørende elevene fra Hesnes er at 
føringene om at disse følger med over til Fevik skole gir elevene/familiene forutsigbarhet. Uforutsigbarheten 
ligger i at henholdsvis GUS og Fevik skole vil oppleve noe usikkerhet i hvor mange elever som vil komme over 
når elevene går fra barneskolen til ungdomsskolen. 
 

Sak 20 Evaluering av skolens psykososiale plan (årlig revidering)  
Samarbeidsutvalget ved Fevik skole gir tilslutning til at dette er en god og konkret plan. Vi har inntrykk av at 
prosessen rundt årlig evaluering av planen er bra. 

Sak 21 Plan for trafikksikker skole 2020-2021 
Samarbeidsutvalget ved Fevik skole gir tilslutning til at den nyreviderte planen er oversiktlig og god. Den er 
bl.a. justert etter ny læreplan og kunnskapsmålene i den sammenheng. 
 
 
Sak 22 Innspill til saker til neste møte 
 

• Godkjenning av innkalling og saksliste 

• Godkjenning av referat fra sist møte 

• Orienteringssaker (innspill fra FAU, elevråd, ansatte, politiker) 

• Læringsmiljøet ved skolen 

• Økonomi  

• Innspill til saker til neste møte 

• Eventuelt 
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Eventuelt 
Høsten og mulig videreføring av koronasituasjonen: 
Det kom opp spørsmål om hvordan skolen praktisk kan organiseres fra høsten av, dersom koronasituasjonen 
vedvarer og medfører særskilt tilrettelegging p.g.a. smittevern. Kan hensynet til de fysiske forholdene medføre 
at lokalene til FUS kan benyttes? SU vil ta kontakt med kommunalsjefen for å spille inn dette spørsmålet. SU 
ønsker også å koble på FAU-leder i denne saken, slik at han tar med seg dette inn i arbeidsgruppen for «Skole-
hjem-samarbeid» som er opprettet nå vedrørende skolesammenslåingen. 
 
Behov for flere SU-møter før sommerferien?: 
Vi datofester ingen nye møter per i dag, og kaller ev. inn til et ekstraordinært SU-møte, om det framkommer 
behov for dette.  
 
SMU-møte: 
Det skulle etter planen også avholdes SMU-møte i kveld. Da det ikke fremkommer noen spesifikke saker som 
kun er knyttet til SMU, er disse sakene innbakt i SU-møtet. 
 
 
To uker før møtet sender leder av SU ut en epost til utvalget og ber om innspill til saker. Innkalling og saksliste 
sendes til medlemmene av utvalget minst en uke før møtet. Leder, nestleder og rektor samarbeider om 
møtene i forkant. 
 
 
Referent: Linn Torgersen 


