
 

FAU Landvik skole  

(foreldrerådets arbeidsutvalg)  

 

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 2 2019/20 

Møtedato: Onsdag 9. oktober 2019 Møteleder: Gunnar Edvard N. Gundersen 
Møtetid: Kl. 19.00 - 20.30 Referent: Møyfrid Aarsland 

Møtested: Imenessalen (første del)/ 

Personalrommet, Landvik skole 

Neste møte: 13. november 

Tilstede: Foreldrekontakter (deltok første del av møtet). 

FAU-representanter: Reidar Dovland 1. trinn, Gunnar Edvard N. Gundersen 2.trinn, Inger Margrethe Braathu 2. 

trinn, Dag Henning 3. trinn, Anette G. Hodnebrug, 4. trinn, Marianne Omholt Ås 5.trinn, Ole Magne Torgrimsen 5. 

trinn, Sandra Bjerk 6. trinn, Møyfrid Aarsland 7. trinn 

Forfall: Kim Andre Osmundsen, Monica Pedersen Jamvold, Pål Thomassen, Barbro Johanne Svendsen 

Kopi til:  Frank Haukeland, Hilde Igland, Odd Einar Halvorsen, Arne Mowatt Haugland (konst. rektor) 

 

 

Saksnr. / sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Møte med 

foreldre-

kontaktene 

(30 min) 

Første halvtimen av møtet (Imenessalen): 

- FAU treffer alle klassers 

foreldrekontakter.  

 

 

- Informasjon om hva FAU er og hva vi 

jobber med. 

- Trafikksikkerhet 

 

 

- Trinn og dugnadsansvar. Åpen skole 

(23. okt) 5. trinn kaféansvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Innspill fra foreldrekontakter. Hva bør 

FAU fokusere på dette skoleåret? 

FAU ønsker åpenhet og dialog 

FAU blir hørt og kan påvirke, men har ikke makt. 

FAU har et godt samarbeid og dialog med 

skolen, det nytter å bringe saker inn til FAU. 

 

FAU har hjertesaker, i år er det 

«Trafikksikkerhet» og «Læring og iPad» som er 

våre store saker. Vi er veldig interessert i saker 

fra foreldre! 

 

Hvert trinn har dugnadsansvar, med unntak av 2. 

og 7. trinn.  

1.trinn dugnad på Solvang.  

3. trinn dugnad i skolegården 

4.trinn kafe på 17. mai 

5.trinn kafe på åpen skole 

6.trinn lekene på 17.mai 

 

Klassene har facebook-sider, vi anbefaler at de 

brukes. 

 

Trafikk er av stor interesse hos foreldre. 

Opplever flere trafikkfarlige steder. Myråsen, 

Naturmur-hallen. Ønsker at skolen skal ha fokus 

på hvordan man skal ferdes i trafikken. Trygg 

trafikk er involvert. 5.trinn reiser til sykkelbanen 

på Myra og har trafikkopplæring. Foreldre 

anbefales også å ha fokus på dette.  

 

-Foreldre ønsker vakt ved busstopp fra første 

buss. Vi oppfordrer alle foreldre til å la barna 

gå/sykle/ta buss til skolen. Jo flere som kjører 

barna sine, jo større blir trafikkrisikoen! 

 

-Vannet på skolen blir ikke drikkekaldt. Kan en av 

kranene i klasserommet bli stilt inn til 

drikkevann? 

 

 



Rektor Kjetil Glimsdal kommer tilbake 

2.desember. Inntil da er oppvekstsjef konstituert 

rektor. Oppgaven har vært godt håndtert av 

skolens lederteam. 

 

Møyfrid legger ut melding på facebook-siden  

FAU Landvik skole før FAU-møter, og når referat 

foreligger på skolens hjemmeside. Oppfordrer 

alle klassekontakter til å legge seg til den sida, 

og å dele innlegg fra siden videre på sine 

klassers facebook-sider. 

  

Foto Norden eller Lima foto? Fortsetter med 

Lima foto. Ønsker klassefoto på 7. trinn i tillegg til 

1. trinn.  

 

Gunnar Edvard er leder i FAU, Ole Magne er 

nestleder, Møyfrid er sekretær og Dag Henning 

er kasserer. 

 

FAU jobber med Solvang-området. Benker med 

bord er kjøpt inn, vi jobber med å få på plass 

benker rundt ny bålplass, og gapahuk.  

 

Ta kontakt med Susann Takle på kontoret om 

man ønsker å låne Solvang, det er gratis. Eneste 

krav er at man vasker etter seg.  

 

Fast punkt: 

Referat (5 min) 

Gjennomgang og godkjenning av referat 

fra forrige FAU-møte, jf. vedtektenes § 6 

Møyfrid er vara i Su for Ole Magne 

Reidar er vara i SU for Gunnar Edvard 

Politiet sier nei til opplegg på barnetrinnet, vi 

jobber med å finne et anna opplegg. Helsesista 

er ikke aktuelt pga. tidspunkt. Barnehuset? 

Fylkesmannen? Udir?  

 

 

Arbeidsform og 

møteplan 

(10 min) 

- Hvordan skal FAU jobbe dette 

skoleåret? 

 

 

 

 

 

- Forretningsorden 

- Melde inn saker 

- Oppfølging av saker 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kommunikasjon med 

foreldrekontakter 

- Annet? 

 

 

- Vi fastsetter møteplan for skoleåret. 

Vi ønsker at det blir valgt to representanter fra 

hvert trinn til FAU. Vara utgår. Ønsker at alle 

deltar på møtene, slik at foreldrestemmen blir 

best mulig representert. Ved valg til FAU må 

lærerne opplyse om at det skal velges to 

likeverdige representanter, og ikke vara. 

 

-Vi holder oss til møtetid. 

 

iPad og filter: Det er lagt inn et filter i siste 

oppdatering som har sperre på enkelte ord og 

nettsteder. IKT Agder jobber med denne saken, 

de har lest det som kommer fra Udir og de er på 

vei med å jobbe for å lage gode filter. Det jobbes 

med nettvett på skolen. Veileder fra Udir 

kommer. Kan vi få info fra Stian og IKT Agder når 

planen fra Udir er på plass? 

 

Via Facebook-side 

 

Trafikksikkerhet og iPad er hjertesaker. 

 

 

13. november 

10. desember (Trafikk er eneste tema på møtet) 

14. januar 

11. februar 

10. mars 

14. april 

 



12 mai 

Møtene starter klokka 19.00 og varer i 

utgangspunktet til 20.30 

 

Stormøte for 

FAUene 

(5 min) 

 

- Informasjon om stormøte i regi av KFU 

Grimstad for alle FAUene i kommunen. 

Arrangeres på Fevik skole torsdag 10. 

oktober kl. 17.30 – 20.30 

Møtet anbefales på det sterkeste!   

Trafikksikkerhet - Bekymringsmelding fra foresatt 

-  

- Informasjon om kontakt med ulike 

instanser. 

Trafikkbildet forbi Naturmur-hallen er 

skremmende.  

Statens veivesen er kontaktet uten resultat. 

Kommunen er kontaktet uten resultat. Alf Morten 

Kaupang har fortalt Imås sin side av saken.  

 

Det er politikerne som bestemmer, det er de vi 

må påvirke for å oppnå ønsket resultat. 

Hjertesone-prosjektet inneholder de punktene 

prosjektgruppa mener vil gjøre skoleveien vår 

trafikksikker, vi ønsker å få dette prosjektet opp 

og gå igjen. 

Gunnar Edvard, Reidar og Møyfrid er i Trafikk-

komiteen. 

 

 

 

 

 

 

Trafikk-gruppa 

jobber videre 

med denne 

saken, og 

informerer FAU 

om fremdrift på 

hvert møte. 

Fast punkt: 

Orientering fra 

skolens ledelse 

Frank Haukeland informerer fra skolens 

ledelse. 

Ikke tilstede  

Fast punkt 

Innspill fra 

klassekontakter 

- Oppfølging av punkter fra begynnelsen 

av møtet. 

- Innmeldte punkter 

  

Fast punkt 

Saker til og fra SU 
   

Fast punkt 

Orientering fra 

KFU (5 min) 

- Informasjon fra KFU Grimstads 

årsmøte. 

Nestleder i FAU møter også i KFU, sammen med 

leder. 

Johan Martin Ugland er leder i KFU. 

Gunnar Edvard sender ut referat fra årsmøtet når 

det foreligger.  

 

Fast punkt 

Eventuelt 

- Oppdatering av kontaktinformasjon 

- Bruk av Spond 

- Bruk av Teams? 

 

Vi går for Spond og mail. 

 

 


