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Beskrivelse

To høringsutkast

FAU ønsker å stille seg bak to høringsutkast fra rektor. Det er også ønskelig at FAU
skriver egne utkast som støtter synspunktene til skolen. Har dere kommentarer til
disse?
1.

Høringsutkast til konsekvensutredning av nedleggelse av Fjære u. Siden
GUS er direkte berørt, men ikke har kapasitet til å ta inn flere elever bør det
skrives høringsutkast. Både oppvekstsjef og rektor utrykker at det er best
med flest mulig høringsinnspill. Derfor støtter FAU skolens tilbakemeldinger
og skriver høringsutkast basert på disse. Hovedpunktet handler om at
skolen ikke er dimensjonert for så mange elever som kommunen har antatt.
Etter kommentar fra rektor justerer kommunen skolens kapasitet fra 425 til
391 elever. Fra neste år skal også GUS ha velkomstklasse, og utover
denne er det ikke nok klasserom til flere. Kom med kommentar på dette
om det er noe du ønsker skal belyses.

2.

Høringsutkast til RESSURSFORDELINGSMODELL. Ønsker FAU å stille
seg bak skolens høringsuttalelser i denne saken? GUS ønsker en
fordelingsmodell som fordeler likt til alle skolene basert på elevtall. Med
denne modellen slipper rektorene å ‘knives’ om midler. Jeg ser ingen grunn
til å ikke støtte GUS i denne saken, men kom med innspill om du har
noen kommentar på dette.
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Oppfølgning

Eivind
Sak 1/19-20
Oslo-tur 8. trinn

Referat fra møte med trinnleder, rektor og to foresatte, samt FAU legges ved. Viktig
at dette leses av alle!
Eivind: inviterer du Holviga-personen til FAU møtet 21. april?
De to foresatte fra 8.trinn (de har også barn i 10. trinn) er også invitert til FAU møtet
21. april (muligens det også blir digitalt, i så fall kan vi prøve oss på Zoom eller ei
anna platform…)

Sak 3/19-20
Skolens
uteområde:

Møte med bygartnere, Rolf Inge Pettersen og Pål Bach, samt Svein Petter Håtvedt
17. mars:
Skråningen bak skolen får disponeres av GUS. Det er kommunalt grøntområde.
Kommunen tillater at det settes opp gapahuk og evt noen uteapparat (f.eks zipline).
Svein Petter skriver byggesøknad og skolens elever bistår i å rydde skogen. Det er
mulig det kan bli noe dugnad for GUS foreldre i framtida. Ansvarlige for reisverk er
skole/kommune. Alt bygges etter forskrifter.

INFO fra
SU/medvirknings
gruppa

a) Gjennomgang av resultat fra elevundersøkelsen. God trivsel.

Gunvor Sofia og
Svein Petter

b) PC framfor Ipad ønskes av alle ungdomsskolene i Grimstad. En Rambøllundersøkelse viser at det er mer hensiktsmessig med PC enn med Ipad i ungdomsskolen.
GUS har sendt brev til kommunen med ønske om å fortsette med PC. Saken ble tatt
opp i KFU der det ble informert om at avgjørelsen er tatt og ipad skal brukes i alle
grimstadskolene.
c) På grunn av reduksjon i antall assistenter dette året fungerer ikke assistentteamet
på den måten som det gjorde før jul. Med reduksjonen ble det ‘en-til-en’ assistent,
men teamet prøver å jobbe slik at de kan fungere som en helthet og også ‘se de
andre’ elevene, slik de gjorde før.

d) Svar på saker fra FAU:
1. Valfag: Det er uttrykt eit ynskje om større breidde i utvalet av valfag (noko ‘for alle’). Ja,
2. Natteravnane i Grimstad: Grunna lite respons på foreslått vaktordning, vil FAU no freiste å lage ‘turnusliste’ i
Visma, der dei som er interesserte kan melde seg på.
FAU treng hjelp av skulen for dette. Skolen hjelper til.
3. Uteområdet: FAU er i gang med å søkje om midlar frå
blant anna PVS og Skolelystfondet. Elevrådet kan kanskje søkje hos EO-fondet? Det praktiske om bruken av
skogen bak skulen må framleis avklarast med bygartner
og skule. Oppsett møte i januar måtte utsetjast. Utfordrer
elevrådet til å søke penger, Buk og EO-fondet.
4. Skule-heim samarbeid: Dei fleste er nøgde med måten
Visma fungerer på. Men det er kome inn ein klage på at
ikkje begge foreldra får informasjon og at lærarar ikkje
svarer på henvendingar i Visma. Må ha helt konkrete saker for å kunne hjelpe
5. Antal klassesamlingar per skuleår: FAU foreslår to samlingar for alle trinn per skuleår. Det er viktig at kontaktlærarane opplyser tydeleg om dette ved starten av 8. trinn
og gjev ansvaret til foreldrekontaktene. Veldig viktig at
kontaktlærere formidler dette tydelig til foresatte på foreldremøter. Fau kan også godt si dette på felles foreldremøter
6. Dette punktet er kun til informasjon, og trengs ikkje diskuterast vidare i Medvirkningsgruppa. GUS sin Oslotur
på 10. trinn. noverande 9.trinn er i gang med dugnadsarbeidet og er innstilt på Oslotur i 10. Noverande 8. trinn
har vore noko usikre på om dei vil ha eit anna alternativ.

Det ser ut som om også 8. trinn vil ha Oslotur, men det
er komt innspel frå forelder om å få ein oversikt over kva
som krevs av foresette og skule ved ein evt Polentur.
FAU er med på å invitere ‘reisekoordinator’ og lærar ved
Holviga Ungdomsskule til neste FAU møte for å gje informasjon om dette. Dette kun til informasjon.

Hva skjer i KFU?

Saker fra KFU møtet 4.mars:
1. Konsekvensutredning ang nedleggelse av Fjære ungdomsskole.
Oppvekstsjefen oppmoder alle berørte parter om å sende inn
høringsinnspill. (GUS er berørt!) link til utredningen legges ved i eposten.
2.

Trafikksikkerhet ved alle skoler: KFU ønsker at dette er fast punkt på FAU
og SU møter. Hjertesoneprosjektet gjenopptas.

3.

Ipad eller PC på ungdomsskolen? Diskuteres i KFU. Bred enighet om at PC
er mest hensiktsmessig, men kommunen lar pengene (som eneste
argument) bestemme. Ipad er allerede avgjort.

