
 

GRIMSTAD KOMMUNE 
Kultur- og oppvekstsektoren 

FAU JAPPA Skole 

Referat FAU-møte nr 5 
Møtedato: 08.05.2019 Møteleder: Karoline M Lindahl 

Møtetid: 18.00 Referent: Ina Jørgensen 

Møtested: Personalrommet Jappa Skole Neste møte: 11.06.2019 kl.18.00 

Til stede: Ina Jørgensen (1.), Ronja Benestad Lindvåg (2.), Tonje Røyset Jørgensen (3.),  Karoline M. Lindahl (4.), Karen 
Milde (5.), Solveig Meta Thygesen (6.), Alf Are Johnsen (7.),  

Forfall: Mai-Elin Sunde, Line Eielsen Malde, Anne Holmen 

Kopi til: May-Elin.  

 

Saksnr. Dato meldt: Meldt av: Beskrivelse av sak Referat med eventuelt vedtak og ansv. person 

5.1  Referent/leder Godkjenning av forrige referat Ja 

5.2  Rektor Rektor informerer 
- Skolens representant 

informerer om aktuelle 
saker  

-  Fravær, informerer neste møte 

5.3  Leder Økonomisk status - Fravær, informerer neste møte 

5.4   Status 17.mai komité - Har fått 4000 kr i støtte fra kommunen og OK for lån 

av skolegården på GUS 

- Ny aktivitet for de eldre blir luftgeværskyting. 10års 

aldersgrense 

- Oppjustert pris på aktiviteter 

- Oppfordring gis til alle om å hjelpe å finne fine 

premier til lykkehjulet 

- 17komiteen har fått tilgang til GUS hvis dårlig vær 

5.5   Skolefesten - Enstemmig nei til å servere pølser 
- Kiosken åpner 30min før forestilling 
- Line Eielsen Malde sjekker med KIWI om det er 

mulig å få til en god deal.  
- Line E. Malde fikser Vipps / vekslepenger 
- Karoline avventer svar fra COOP om de kan sponse 

med noe til skolefesten 
- Husk å plassere ut godt med søppel- og pante poser 
- FAU representantene gir beskjed til 

klasserepresentantene for sitt trinn om hvilke 
oppgaver som må gjøres:  

-  

1. trinn - 20 kaker + 2 glutenfri – husk 

kakespade/fat! Merk de glutenfrie kakene.  

2. trinn - 20 kaker + 2 laktosefri - husk 

kakespade/fat! Merk de laktosefrie kakene.  

3. trinn - bemanne kiosk andre halvdel - 15 

personer fra kl 18.00 til 19.00 



4. trinn - rigging - 10-12 personer 45 

minutter før - hvis bord og stoler allerede 

er på plass holder det med 30 minutter. 

5. trinn - rydding etterpå - 10-12 personer 

6. trinn - Kaffekoking - tilsvarende 8 poser 

- kaffen kokes ferdig hjemme og tas med 

på kanne 

 7. trinn - bemanne kiosk første halvdel - 

15 personer fra kl 17.00 til 18.00 

 

5.6   Høringsuttalelse ny E18. Pia 
Karine Hem fra Fylkesmannen 
har kommet med ett forslag til 
høringsuttalelse. 

- FAU godkjenner utkastet. 

5.7   Endring av neste FAU møte 
 
 
 
 
 
 

- Neste FAU møte blir 11/06/19 kl. 18:00 

   Aktuelt: 
 
 
 

-  

   Storforeldremøte om nettvett - Ronja arbeider med å undersøke aktuelle 
foredragsholdere  

- Tar kontakt med «bruk hue» og «barnevakten» for å 
høre hva de kan tilby.  

- FAU ønsker fokus på ett foreldrekurs om nettvett.  
-  

   Trafikksikkerhet / trygg skolevei 
- Farlig kryss ved 

Levermyrveien / 
Kirkegaten – forslag til 
holdningskampanje 
mellom idrettslag og 
skole 

 

- Hjertesoner – hva skjer? Ronja Lindvåg tar opp 
saken med KFU og etterlyser 
trafikksikkerhetsplanen. 
 

 


