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Sammendrag

Ansvar

Strategier for
arbeid for gode
alternativer til
tradisjonelle
lekser

Niels gjorde rede for prosesser som pågår i kommunen Niels, Kenneth,
for å følge opp vedtakene i oppvekst- og
Elin
utdanningsutvalget og BUK knyttet til alternativer til
dagens lekseordning. KFU diskuterte ulike sider ved
dagens lekseordning og det var enighet om det er viktig
at den videre prosessen er inkluderende og vel forankret
og en alternativ løsning anerkjenner viktigheten av
hjem-skole samarbeidet. Niels har tatt initiativ til å
etablere en gruppe som skal vurdere mulige strategier
for det videre arbeidet. Første møte i arbeidsgruppen er
9. juni og Kenneth og Elin vil representere KFU i
møtet. Kommunen arbeider for at den alternative
løsningen kan følges opp med en forskningsbasert
tilnærming.

Kommunens
arbeid for å
forebygge
krenkelser

Niels gjorde rede for kommunens oppfølgning av
tilsynet på Landvik. Kommunen er opptatt av at
lærdommen fra fylkesmannens tilsyn skal komme alle
kommunens barne- og ungdomsskoler til gode. En
felles forståelse av krenkelsesbegrepet og at skolene har
en samordnet tilnærming til arbeidet med elevens
psykososiale miljø, er i den forbindelse viktig. Det vil
videre bli arbeidet med blant annet et felles
ordensreglement for Grimstadskolen. KFU uttrykte at
de ønsket å bli involvert i denne prosessen

Niels

Beredskapsplan
er for Grimstad
kommune

Kommunen arbeider med varslingssystemer for
kommunes skoler og barnehager. Arbeidet vil bli et
viktig tema til høsten og kommunen vil avholde et
seminar for skolelederne og barnehagelederne om dette,
6. september fra 0830-1400. KFU vil bli invitert til
seminaret. Niels fortalte ellers at politiet i møte med
kommunen har uttrykt at det i liten grad er vold eller
trusler om vold i kommunen.

Niels

Mal for
vedtekter for
FAUene i
Grimstadskolen

Det var enighet om at det er hensiktsmessig at FAUene
i Grimstad har så like vedtekter som mulig. KFU vil
utarbeide en mal for vedtekter som FAUene kan
benytte. FAUene kan gjøre nødvendige tilpasninger av
vedtektene, men det forutsettes at det ikke gjøres
tilpasninger utover det som er nødvendig. Forslag til
mal for vedtekter legges frem på neste møte i KFU.

Kenneth

Eventuelt

Hjertestarter
- Det er ikke vedtatt å kjøpe inn hjertestartere til
skolene i Grimstad. Skolene må ev. selv sørge
for å skaffe slike. Det kom frem at det er flere
kilder i lokalmiljøet for å få sponset slikt utstyr.
Skoleball for avgangsklasser i ungdomsskolen
- Det var enighet om at det er viktig at slike
arrangementer er tilgjengelig for alle
avgangselever. Det innebærer blant annet at
arrangementet avholdes på sted med
tilstrekkelig kapasitet, at arrangementet holdes
på akseptabelt økonomisk nivå og at
invitasjoner sendes i god tid. Det er også viktig
at foreldrekontakter deltar i
planleggingsprosessen. FAUene ved
ungdomsskolene tar initiativ til å utarbeide mal
for arrangementet som ivaretar disse hensynene.

Holviga, GUS,
Fevik
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