
REFERAT FRA MØTE MELLOM FAU OG REKTOR  
Dato: 4.september 
Tilstede: Turid Fløystad (rektor), Liv Cathrine Burleigh (leder FAU skoleåret 18/19), Camilla Alette 
Jacobsen (nestleder FAU skoleåret 18/19) 
 

1.  Referater fra FAU og SU arbeides med på teams. Rektor deler så videre til hjemmesiden og 
sender referatet via Visma/Svar Ut.   
 

2. Facebookgruppen «Langemyr skoles foreldre» administreres av rektor og FAU-leder. 
Gruppen skal brukes som en rask kanal mellom foreldrene og eventuelt også rektor. Her kan 
f.eks. lenker om kurs, statlig informasjon, forskning osv deles. Siden er også egnet til å avtale 
sosiale aktiviteter mellom foreldre og elever ved skolen. 
 

3. Foreldremøte 17/9 kl. 17.30-19.30, invitasjon sendes via Visma/Svar Ut.  
 

4. Koding starter opp på Langemyr, starter uke 35 i D-klassen. Utvides etter hvert. 
 

5. Samtale vedrørende rapporten fra Agenda Kaupang utgitt september 2019.  
Alle enhetene har vært involvert i et bredt samarbeid, og hver sektor er utfordret på å finne 
steder der man kan spare inn. Langemyr skole legger til grunn sammenligningen med andre 
spesialskoler og ressursbruken der. Differansen mellom assistentressursbruk på Langemyr i 
2018 og gjennomsnittet for de 16 sammenlignbare skolene tilsvarer 3,7 årsverk - tilsvarer 2 
mill kr. Langemyr ligger aller høyest på assistentressursbruk av 16 skoler med 
sammenlignbare elever. Mulig innsparing er derfor beregnet til 2 mill lavere kostnad enn 
brukt i 2018. Dette er ikke i tillegg til innsparingen som ble vedtatt for 2019, og det er ikke 
beregnet økt innsparing hvert år. Det er snakk om å regulere ressursbruken ned mot 
nasjonalt gjennomsnitt og holde kostnadene der. Rektor legger vekt på at elevenes 
opplæringsbehov og sikkerhet skal ivaretas, og vi skal få mest mulig ut av hver offentlige 
krone. Rapporten er et samlet forslag fra sektorene til rådmannen som så skal gjøre sine 
prioriteringer og legge frem til politisk behandling. Kultur og oppvekst skal ha innsparing på 
22 mill og har levert forslag på 26 mill. (Det samme har Helse og Omsorg gjort.) Det betyr at 
ikke alle forslagene behøver å gjennomføres for at kommunens mål om å spare 60 mill kan 
oppnås i løpet av de nærmeste fire årene. Langemyr gjør endringer og innsparinger i driften 
også uavhengig av hva rådmannen og politikerne prioriterer i budsjettarbeidet, fordi det er 
vårt samfunnsoppdrag å gi gode tjenester til så lav offentlig kostnad som mulig. Det er viktig 
for skolens fremtid at ikke elevplassprisene er så høye at kommunene kvier seg for å innvilge 
skolebytte til oss. I skoleeiermøte med kommunalsjefene i Birkenes, Lillesand, Grimstad og 
Froland i høst, var det stor enighet om at kommunene ønsket å bruke skolen fremover, og at 
det er et nødvendig alternativ til kommunenes egne skoler. Det gis informasjon til foresatte 
på foreldremøtet. 

 
6. Rektor tar kontakt med politiker Line Ostad (H) for mulig SU møte 9/10. (Bekreftet kl 12.30) 

 
7. FAU møte for nytt styre blir 8 oktober 19.00-20.30 på Langemyr skole, i Trollsvingen 21.  

 
8. FAU har fått tildelt til skolen 10 nye vester (gitt i gave fra FLAK Kristiansand), smashballstativ 

(gitt i gave fra Klubben AS etter søknad på stipend) og flere bøker til skolen (fått fra Ei 
hjelpende hånd). Sistnevnte er personlig takket. De andre må vi lage takkekort til med bilde.  

 
Referent: Camilla Alette Jacobsen  


