
 

FAU LANDVIK SKOLE  
(foreldrerådets arbeidsutvalg) 

 

Agenda og referat for FAU-møte nr. 2 2020/21 

Møtedato: Mandag 21. september 2020 Møteleder: Gunnar Edvard N. Gundersen 

Møtetid: Kl. 19.00 – 20.30 Referent: Ingunn Sognnes Tveit 

Møtested: Landvik skole, personalrom Neste møte: Onsdag 28.10.20 

Tilstede: FAU: 1. trinn: Therese Rasmussen – 2. trinn: Barbro Johanne Svendsen, Elisabeth Rettedal – 3. trinn: Gunnar 

Edvard N. Gundersen, Inger Margrethe Braathu – 4. trinn: Dag Henning Johannessen, Ingunn Sognnes Tveit – 5. 

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

Skolens ledelse: rektor Kjetil Glimsdal, fagleder Hilde Igland. 

Forfall: Kåre Jonny Thygesen, Pål Thomassen 

Kopi til:  Skolens ledelse: Frank Haukeland 

Andre inviterte:  

 

 

Sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Fast punkt 

Referat forrige 

møte 

- Gjennomgang og godkjenning av 

referat fra forrige møte. 

  

Åpen skole - Diskusjon om vi bør/skal gjennomføre 

Åpen skole og i så fall hvordan. 

Grunnet smittevernhensyn utgår Åpen skole i 

tradisjonell forstand i år, men elevene jobber 

tematisk med et felles emne. 

 

Trafikksikkerhet - Orientering om og oppsummering etter 

befaring 17. september. 

Befaring ble gjennomført med representanter fra 

kommunen, rektor og FAU-leder ved Landvik 

skole, samt en representant fra Imås. 

 Ønskelig å flytte veien som går inn i 

skolegården opp til kirkegården 

 Tidsinnstilt bom 

 Forskyve bussholdeplassen noe 

 Etablere ordentlig parkeringsplass ved 

Solvang og flytte fotgjengerfelt slik at 

dette blir naturlig knyttet sammen 

 Videreføre fortauet fra «Hippen» helt til 

skolegården 

 Etablere et punkt for innkjøring til 

Naturmurhallen. 

Kommunen jobber videre med forslaget. 

Ettersom dette er fylkesvei, må både veivesen 

og fylket må inn i beslutningen. Kommunen står 

for dialog med veivesenet. 

 

 

Ny befaring i 

løpet av oktober. 

 

 

Gapahuk - Kort orientering om anskaffelsen 

- Klargjøring av området på Solvang 

- Fraktkostnader 

Gapahuker fra Tønnevoldsskogen barnehage er 

gitt til Landvik. BRG overtar området 01.10.20 

og ønsker å bli kvitt gapahukene så raskt som 

mulig. 

 BRG står for frakt mot at FAU dekker 

kostnadene og utfører nødvendig 

grunnarbeid for plassering.  

 Vedtak: FAU gir Torstein Jansen 

mandat til å ta ansvar for gapahuk. Ved 

eventuelle merutgifter utover kr. 5.000,- 

kan Jansen kontakte leder og nestleder 

 



av FAU direkte. Disse tar ansvar for 

tildeling ekstra midler.  

Korona «felles 

instruks» 

- Det etterlyses fra flere klasser en felles 

«korona-instruks» for alt fra 

gjennomføring av bursdager til om det 

er mulig å gjennomføre sosial samling 

av klassene. 

Ettersom smittevernrådene stadig oppdateres 

henvises foreldrekontakter til følge rådene som 

gis fra Folkehelseinstituttet (FHI). 

Helsesykepleier ved skolen kan også kontaktes. 

 

Det vedtas for øvrig at det utarbeides en enkel, 

generell instruks til foreldrekontakter om hva 

som forventes i rollen som foreldrekontakt.  

 

 

Redusert tid i SFO - Henvendelse fra foreldre som synes 

den reduserte SFO-tiden med inntil 12 

timer i uka er for mye. Ønske om enda 

et «lavere trinn» med f.eks. 6 timer i 

uka og pris deretter. 

- Vurderer FAU ved Landvik skole det 

slik at dette er noe vi skal jobbe videre 

med og ta opp i KFU? 

- Forslag til behandling: 

- Dette er en sak som ikke avgjøres lokalt på 

Landvik skole 

- Det vil være vanskelig å bemanne SFO 

med mange 6-timers plasser, 

- men det vil muligens gi flere brukere. 

- Saken luftes for KFU for evt videre 

behandling der. 

 

Møtetidspunkter - Vi fastsetter møtetidspunkt for FAU-

møtene inneværende skoleår. 

- Vær forberedt med oversikt over evt 

turnus og annet. 

Neste møte avholdes onsdag 28. oktober  

Fast punkt: 

Orientering fra 

skolens ledelse 

Kjetil Glimsdal og Hilde Igland orienterer Økonomi:  

 Tertialrapporten viser merforbruk, men 

det øker ikke like mye pr. måned. 

 Det er nedbemannet ved skolen 

 Regnskapet kommer ikke i balanse 

inneværende år. 

Annet: 

 Nedbemanning merkes, men skolen 

forsøker å finne gode løsninger og gir 

ungene et likeverdig og tilfredsstillende 

tilbud. 

 Fagfornyelsen: Landvik har sluttfører 

årsplaner og inviterer de andre 

Grimstadskolene til 

inspirasjonssamling. Det er ønskelig at 

opplegget danner en mal for 

Grimstadskolen. 

 Rapport på iPad-satsingen er bestilt. 

Ny brukerundersøkelse kommer.  

 Ønsker foreldrene info fra foreninger og 

lag? FAU takker ja og ber om at dette 

deles ut digitalt i Showbie 

 Brannøvelse avholdt 

 

 

 

Fast punkt 

Innspill fra 

klassene 

- Meld gjerne inn saker på forhånd El-sparkesykler 

 Mange nestenulykker mellom el-

sparkesykler og de yngste syklistene. 

 Skolen sender ut ny vismamelding til 

foresatte: ved bruk av el-sparkesykkel 

skal hjelm brukes og forsiktighet må 

utvises. 

Uteskole 

 Foreldre ønsker beskjed så tidlig som 

mulig ved endringer av uteskole.  

 

Fast punkt 

Referat fra SU-

møter 

- Det har ikke vært SU-møter å 

rapportere fra dette skoleåret enda. 

  



Fast punkt 

Referat fra KFU-

møter 

- Skoleårets første KFU-møte (årsmøte) 

ble utsatt og har ikke vært avholdt 

enda. 

- Minner om stormøte for FAU’er på 

Fevik skole førstkommende torsdag 

Grunnet dobbelbooking er adressen for stormøte 

for FAU er endret til Kreativt konferansesenter, 

JBU.  

 

Fast punkt 

Eventuelt 

- Meld gjerne inn på forhånd   

 
 

 

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

 

- iPad – pedagogisk utbytte 

- iPad – begrensning av innhold 

- Vedtektsendring 


