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Referat fra møte i FAU 10. oktober 2022 
 

 
Til stede:  

Gunnar Ødegaard, 1. trinn  

Tine Stokk Berentzen, 2. trinn 

Guro Leland, 3. trinn (Erlend Bjønnum (vara) møtte) 

Linn Cecilie Dahl Tallaksen, 4. trinn (Stina Githmark Nikoltsis (vara) møtte) 

Grethe Rørvik Rutgerson, 5. trinn 

Stian Edvardsen, 6. trinn 

Beate Bang, 7. trinn  

Jan Harald Johansen, 8. trinn 

Laila Larsen Frivoll, 9. trinn 

Anne Mari Gjerstad, 10. trinn 

 

Roald Abrahamsen, rektor 

 

Forfall: Jan Harald Johansen 

 

Saker: 

 

50/22: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling ble godkjent. 

 

51/22: Godkjenning av referat 

Referatet ble godkjent. 

 

52/22: Nytt fra trinnene og skolens arbeid knyttet til elevenes skolemiljø 

Nytt fra trinnene: 

1. trinn: Renhold i gymsalen er meget kritikkverdig. Også skittent i garderobene 

2. trinn: trafikksikkerhet. Hvor bilene stopper i Sømsveien og slipper av ungene skaper utrygge 

situasjoner. Trafikkvakter er foreslått, for eksempel fra 7. trinn og oppover. Hva med å 

opprette følgegrupper? Roald tar dette videre med elevrådet. KFU-sak 

Intet å melde fra øvrige trinn. 

 

Skolens arbeid knyttet til elevenes skolemiljø: 

 

53/22: Orientering- elevrådet, samarbeidsutvalget og kommunalt foreldreutvalg 

Kort oppsummert fra elevrådet: litt om verdensdagen for psykisk helse, fornøyde med Gino Bless. 

Er et aktivt elevråd, hensiktsmessig at lederne er fra de eldre trinnene.  

Fra KFU: Stort fokus på økonomi. Kommunalsjefen var til stede og informerte om det skal bli kutt i 

budsjettene. Vedtak fra sist er å fortsette med kvalitet og likhet for alle i Grimstadskolen. 

Fra SU: Få leder og nestleder på plass. Høringsuttalelse om økonomi 2023. 
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54/22: Økonomi Fevik skole  

Har et merforbruk på ca 890 000,- Det er som forventet. Ressurskrevende saker som er avklart 

med kommunalsjef. Er det største skolen i Grimstad på ca 53 mill, og man må ta høyde for at 

uforutsette ting kan skje. Er stram økonomi, og det kommer ytterligere innstramninger. Hvor kan 

det kuttes? Rektor har fått i oppgave å se på dette. 

 

55/22: Avvik Fevik skole 

Ansatte er flinke til å melde avvik, og det er viktig at det meldes avvik. Som bortfall av timer, 

spesialundervisning, atferdsvansker. 

 

 

56/22: Åpen skole 3. november 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til gjennomføring av Åpen skole: Anne 

Mari, Laila, Anne Kirsten og Linn Cecilie. Anne Kirsten har hatt ansvar for arrangementet tidligere 

og har laget gode maler. Hun gjennomgikk dokumentene i møtet. Arbeidsgruppen skal ha møte i 

etterkant av FAU møtet. Arbeidsgruppen sender ut informasjon til FAU representantene, og sørger 

for å holde kontakt med skolen. Julie Fosse er skolens kontaktperson. Alle FAU representanter må 

sørge for å sende ut informasjon om Åpen skole via sine foreldrekontakter eller direkte til alle 

foresatte på trinnet. Alle FAU representanter må sende navn på hvem som stiller fra de ulike 

trinnene. Frist for å sende dette på epost til Gunnar, gunnarra@yahoo.no, settes til mandag 24. 

oktober. 

 

57/22: Trafikksikkerhet 

Denne saken ble tatt under info fra 2. trinn 

 

Eventuelt 

Kjøpe Solrik på tilbud til Åpen skole 

 

 

Saker til neste møte, 22. november, kl. 18.30-20.00:  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av referat 

Orientering- elevrådet, samarbeidsutvalget og kommunalt foreldreutvalg 

Nytt fra trinnene og skolens arbeid knyttet til elevenes skolemiljø 

Økonomi 

Avvik 

Åpen skole- evaluering 

Høringsuttalelse budsjett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


