
 

FAU på Landvik skole  

(foreldrerådets arbeidsutvalg) 

 

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 7 2017/18 
Møtedato: 15. mars 2018 Møteleder: Kenneth Olsen 
Møtetid: Kl. 18.30 -20.00 Referent: Møyfrid Aarsland 

Møtested: Personalrommet, Landvik skole Neste møte 19. April 2018 

Tilstede: Silje Bjerkås, Kenneth Olsen, Atle F. Sandberg, Gunhild Espeset, Marie Storækre Haugen, Hilde B. 
Wallentinsen, Møyfrid Aarsland, Vibeke Haugen 

Forfall: Tom Endresen, Silje Dowerdock, Gunvor Sofia Almlie, Kåre Thygesen, Therese Nielsen 

Kopi til:   

 
 
Saksnr. / sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Skole-hjem 
samarbeidet 

FAU ønsker å oppnå en likere og bedre 
utnyttelse av ITS-learning som  plattform 
for skole-hjem-samarbeidet. Forslag om 
kurs for foreldre og ev. lærere i bruk av 
plattformen. 
 
 
 
 
 
 
FAU ønsker at foreldre også for 5-7. trinn 
får beskjed dersom elever hvor det ikke 
er meldt fravær ikke møter på skolen. 
FAU mener slik beskjed kan vente til 
første skoletime er passert. Statu 

Skolen har en IKT-koordinator som jobber 
med å rydde opp i utfordringer i ITS-learning, 
og det er en likere bruk på trinnene nå enn 
tidligere. Men noen trinn bruker fortsatt ITS-
learning bedre enn andre. 
Rektor oppfordrer foreldre til å ta kontakt 
hvis man opplever problemer med bruk av  
ITS-learning. 
 
På foreldreskolen legges det inn en bolk om 
de ulike kommunikasjonsplattformene skolen 
bruker, inkludert ITS-learning. 
 
Det er nå fast rutine at læreren også 
kontakter foreldre på 5-7 trinn hvis eleven 
ikke dukker opp uten at det er meldt fravær. 
Slik kontakt skjer mellom 1. og 2. time. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Involvering av FAU i 
utforming av 
foreldrebolken på 
åpen skole 
 
 
 
 
 
 
 

Trafikksikkerhet 

Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 
 
 

Pukkverket. 
 Status og videre arbeid. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjertesoner. 
 Status for arbeidet på Landvik. 

Forankring av foreldregruppa og 
videre arbeid 

Høringssvar frå SU? 

 
 
 
Arbeidet med trafikksikring på 
Gjærbrøndveien 

Kenneth orienterte om sin kontakt med  
saksbehandler Stefan Johanson og siste 
møte i TU.  Saken skal ifølge saksbehandler 
tidligst opp til behandling i mai. Rådmannen 
har lagt frem forslag til vedtak i teknisk utvalg 
sitt møte 13.03.18. Forslaget til vedtak 
støtter langt på vei FAU sitt syn om at 
forslaget til ny adkomstvei for pukkverket og 
konsesjon til utvidet drift, vil føre til en 
uakseptabel forverring av trafikksituasjonen 
på Landvik. Stærk og Co la frem et 
alternativt forslag til vedtak i møtet. TU 
kunne ikke ta stilling til forslaget «på strak 
arm» og det ble ikke fattet noe vedtak i 
møtet. Neste møte i TU er 23. april. FAU 
fortsetter å følge opp saken, det er viktig for 
FAU at sikkerheten til barna våre ikke blir 
ofret til fordel for pukkverket. 
 
 
Trafikksikkerhetsplan er på høring. Planen er 
at alle skolene i Grimstad skal ha hjertesoner 
ila perioden 2018-2021. Høringsfrist 3.april, 
høringssvar sendes fra SU. 
Elevrådet har hatt saken oppe, de støtter 
hjertesoneprosjektet. Elevrådet er redde for 
ulykker på skoleveien. 
 
Fartsdumper, belysning, busslommer er på 
plass i Gjærbrøndveien, men fartsgrensen er 
fortsatt 40 -skolen ønsker 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAU fortsetter å 
følge opp saken, 
blant annet med 
tanke på TU sitt 
stedlige tilsyn 23. 
april. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Status og erfaringer så langt 
 

Steinene i skolegården skal flyttes lengre ut 
slik at skolegården blir større. Det kommer 
gjerde langs skolegården mot kirkegården. 
Rektor sender ut en ny vismamelding om 
forbudet mot å ikke kjøre inn på 
skolegården. 

 
 
 
 
 

Psykososialt 
miljø, 
skjermbruk, 
nettbruk 

Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 
 
 

 Gjennomgang av elevundersøkelsen 
for 5. og 7. trinn. Resultater. Hva 
trenger vi å bli bedre på og hvordan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Endringer i opplæringslovens kapittel 
9a. Hva betyr det i praksis for 
arbeidet med psykososialt skolemiljø 
på Landvik? 

 Nytt nettvett-arrangement til høsten? 
Hvem bør vi invitere og hvordan 
gjøre det for å holde på interessen? 

 
 
 
 
 

 Hjemmelekse mot mobbing: (alles 
ansvar) 
lhttp://ingridgrimsmoj.no/hjemmeleks
e-mot-mobbing/ 

 
 

 FAU er opptatt av at foreldre får 
beskjed når det begynner nye barn i 
klassen og foreslår at dette skrives 
inn på ukeplan og skolen orienterer 
klassekontakten 

5-6-7 har vært med på elevundersøkelsen. 
Økt helsesøsterressurs gjør at helsesøster 
også kobles inn. Dette er flott, og hjelper i 
arbeidet mot mobbing. 
Jevne resultater i forhold til tidligere år. 
 Skolen går inn i undersøkelsen og jobber 
med de utfordringene som kommer opp. 
Resultatene har nettopp kommet, så Gunhild 
får ikke gått grundig inn i undersøkelsen før 
på neste møte. 
 
 
Punktet ble utsatt til neste møte 
 
 
 
Telenor.no/den digitale foreldreskolen er ei 
flott side med små filmer innenfor ulike 
temaer. Hilde har vært i kontakt med Ingrid 
Grimsmo. FAU var enig om at kostnaden for 
å få henne hit var for høy. Det ble ikke tatt en 
beslutning om type nettvettarrangement til 
høsten. 
 
Møyfrid legger ut denne lenken på FAUs 
facebookside, og oppfordrer alle 
klassekontakter til å legge lenken ut på sin 
klasse sin facebookside. 
 
 
Rektor bekreftet at dette vil innføres. 

Ny og fullstendig 
gjennomgang av 
resultatene.  
 
Gunhild sender 
resultatene til FAU 
før neste møte 
 
 
 
 
 
Overført til neste 
møte 
 
 
Netvettgruppa 
foreslår ett eller flere 
alternative måter å 
gjennomføre neste 
nettvettengasjement 
(høsten 2018) 
 
 
Møyfrid 
 
 
 
 
 
Gundhild 

Læringsmiljø 

Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 

Erfaringer fra skoleovertakelsen Utsatt til neste møte Overført til neste 
møte (Gunhild) 

FAU blir mer 
synlige 

Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 
 

 FAU har opprettet en lukket 
facebookside: FAU Landvik. I forrige 
møte bestemte vi å lage noen 
skriftlige «kjøreregler» på hvordan 
dette skal håndteres fremover, se 
referatet 

 FAU bestemte i forrige møte å 
oppbevare FAU-dokumenter i en 
skytjeneste 

 

Punktet ble ikke gjennomført: (Kort 
gjennomgang av kjøreregler) 
 
 
 
 
Punktet ble ikke gjennomført (Kort 
gjennomgang av hvilken skytjeneste som er 
valgt og kjøreregler for bruk) 
 
 

Overført til neste 
møte (Silje) 
 
 
 
 
 
 
Utsatt til neste møte 
(Kenneth) 

Uteområde 

Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 

FAU har bedt om en tilbakemelding fra 
SU på hvor denne saken står, hva er 
«drømmen» hva kan vi begynne med? 
 

Skolen avventer at uteområdet skal 
ferdigstilles, FAU gjør ikke noe mer før dette 
er klart. 
 
 

Gunhild: gir beskjed 
til FAU når det er 
aktuelt.  

Mat og helse 

Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 

FAU ønsker en annen ordning enn 
godteri ved skoleavslutning til jul og 
sommer. Skoen har svart at de ønsker å 
beholde tradisjon med godteri for 25 kr to 
ganger i året og at de er positive til at 
sunne alternativ kan tilbys ved andre 
arrangementer ved skolen. FAU har 
oppfordret skolen til å informere 
hjemmene om å vise måtehold og å 
unngå konkurranse om å få mest mulig ut 
av beløpsgrensen, for eksempel ved å 
benytte spesielle juletilbud. Slik 

Rektor var enig i FAU sitt forslag/oppfordring 
og sa at det vil bli gjennomført 

Gunhild 



informasjon kan gis på ukeplanene og ev. 
i tillegg ved SMS 

Fast punkt 
Saker til og fra SU 

 

Orientering om skolepakke 3 SU ga høringsinnspill til skolepakke 3. Saken 
er nå til politisk behandling. 
 

 

Fast punkt 
Orientering fra 
KFU 

 Svein Frøytlog har presentert delen om 
hjertesoner i trafikksikkerhetsplanen som 

er på høring. 
 
KFU har laget høringsinnspill til høringen av 
ny trafikksikkerhetsplan. KFU er der veldig 
positive til målet om å etablere hjertesoner 

ved alle barne- og ungdomsskolene i 
Grimstad innen 2021. KFU er blant annet 
opptatt av at det tilføres tilstrekkelig med 
midler slik at hjertesonene kan bli gode og 
bidra til positivt lokalt engasjement. 
 
KFU leverte høringssvar til skolepakke 3. 

KFU hadde i likhet med SU på Landvik fokus 
på misforholdet mellom kuttene i skolenes 
driftsbudsjett de siste årene og de 
kostnadsbesparelser skolepakke 3 kan 
forventes å gi. 
 
Innspillene til skolepakke 3 er behandlet av 

administrasjonen og forslaget er nå til politisk 
behandling. Ingen vesentlige endringer i 
forhold til det som var på høring. 
 
KFU er opptatt av hvordan ferie SFO 

gjennomføres. Det vil bli lagt frem forslag for 
politisk behandling til endringer i dette 
systemet over sommeren. En mulighet kan 
være å betale for 11 måneder og ikke ha 
egen betaling for ferie SFO. 
 
KFU vurderer mulighet for å gjøre endringer i 
temakvelden som KFU har holdt de to siste 

årene. Dette gjelder blant annet å 
samarbeide tetter med kommunen, forsøke å 
nå flere foreldre og å skille mellom et FAU-
introkurs og temakvelden. 
 
Betydning for Grimstadskolen av nytt 
kapittel 9a i opplæringsloven. 

Skoleadministrasjonen i kommunen har 
utarbeidet en ny plan for elevenes 
psykososiale miljø. Ønsker at det som bør 
være likt skal være likt og samtidig gi 
nødvendig fleksibilitet til skolene. Planen 
skal være ferdig i april og skal da 
implementeres i skolene. Er opptatt av at 
implementeringen er et løpende arbeid og 
ikke en engangsforeteelse. Det er viktig at 
alle foreldre er kjent med innholdet i planen. 
Viktig at FAU og andre råd og utvalg bidrar i 
arbeidet med implementeringen.   
 
Grimstad har sammen med Gjerstad, 
Lillesand, Åmli og Birkenes fått tildelt midler 
til helsefremmende skoler. Styrket satsing 

på skole-hjem-samarbeid er et at tre 
satsingsområder. 
 
 

 

Fast punkt 
Innspill fra 
klassekontakter 

Lærertetthet på kommende første trinn. 
Virker å være mange elever per lærer. 
Forholdet til ny lærernorm? 

Punktet ble ikke gjennomført  (Ny lærernorm 
skal ikke innebære endringer for 
småskoletrinnene i Grimstaskolen. Kravet er 
i første omgang maks 16 elver per lærer. 
Dette reduseres til 15 neste år. Beregningen 
gjøres over alle timene og er ikke et krav om 

Overført til neste 
møte (Gunhild) 



minst én lærer per 15ende elev til enhver 
tid.) 

Fast punkt 
Agenda for neste 
FAU-møte 
 
 
 
Eventuelt: 
 
SØKNAD fra 
elevrådet: 
 
 
Skolefoto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elevrådet søker om penger til en 
leseborg i biblioteket.  
 
 
Ønsker vi å bytte skolefotograf fra og 
med neste vår? 

 
 
 
 
 
 
 
 
FAU er positiv til forslaget og godkjenner 
søknaden. FAU gir inntil 10.000 kroner til en 
leseborg på biblioteket. 
 
FAU er positiv til konkurranse om 
skolefotografering, og ønsker å se nærmere 
på tilbudet Lima Foto har. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenneth/Vibeke 
sender ut 
informasjon om 
tilbudet i forkant av 
neste møte 

 


