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Referat fra KFU møte #6 21/22 
 
Møtedato 11. mai 2022 Møteleder Jan Tore Klemmetsen 

Møtetid:  Kl 19:00 – 21:00 Referant JTK 

Møtested: Kommunestyresalen Neste møte TBA 

Tilstede 

Jan Tore Klemmetsen (Drus), Stian Edvardsen (Fevik), Maren H Pedersen (Fjære), 
Leif Theodor Moen og Siw Penny Silvik (GUS), Arild Hoda (Holviga barneskole), Ruth 
Gudrun Seland Thue (Holviga ungdomsskole), Gunnar Edvard N. Gundersen 
(Landvik), Birker Håland (Langemyr), Arne Mowatt Haugland 
 

Forfall 
Solveig Fossli / Anne Ågot Kleppe Duus (Eide), Frida Øvland / Alexander Lund 
(Hesnes), Christina Bjørke Berntsen (Jappa) 

Kopi til Anne-Grete Glemming 

 

Sak Beskrivelse Saksfremlegg Oppfølging 

1 Godkjenning av 
innkalling og referat 

Forslag til vedtak: 
Innkalling godkjennes. Referat godkjennes, dog 
justeres det med innspill mottatt på epost.  
 
 

Estimert tid: 
0 min 

2 Oppfølgingspunkter › Mediesaker / bruk av media 

› Besøk i politiske gruppemøter 
 
Gjennomført kort presentasjon hos SV, KrF, Høyre. 
Frp 12. mai.  
 
 
 
 
 

Estimert tid: 
10 min 

3 Aktuelt fra FAU-ene Representantene orienterer om arbeidet i FAU på 
sine respektive skoler 
 
GUS:  
Budsjett er det viktigste. Trafikksikkerhet / 
hjertesoner. Optimistisk ift Levermyveien, med 
dropsone nede ved kirka. FAU involverer seg for å 
sikre at elevene kan tjene penger inn til tur.  
 
Holviga barneskole:     
Mediasak vedr dugnad. Opplevelsen av dugnaden 
var veldig positiv. Ungene fikk være med og fikk 
mat og is. FAU møte forrige uke mht 17. mai. 
Hovedfokus modulskolebygget. Ser at gjerder 
kommer opp – men lite som har skjedd fysisk. 
Rektor positiv til at det går etter plan. Skal fylles opp 
med mye i modulbygget – derfor forslag fra FAU 
med at foreldre kunne ta med gode bøker og 
kjøkkenutstyr til det midlertidige kjøkkenet på 
modulskolen. Rektor er bekymret for budsjett 
fremover, først og fremst for elever med spesielle 
behov.  

Estimert tid: 
15 min 



Grimstad kommune  
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

  Side 2 av 5 

 
Fevik skole: 
Ressurser! Bekymret for hvilken vei dette går. Har 
ikke penger til skolebøker til 9. klasse (Norsk, matte 
og engelsk). Fyller ikke kravene som er satt i 
lærernormen. Revidering av trafikkplan – utsatt.  
 
Langemyr: 
Fysisk foreldremøte. Bestemt at vi skal være med i 
17. mai toget. Bygningsmassesituasjon – elever 
som har grupperom i gangen mot teknisk rom.  
Bygget har ikke blitt malt på 30 år. Behov for å 
gjøre noe med bygningsmassen. Midlertidig 
brakkeløsning som mangler toalett. Kapasiteten er 
nær maks. 
 
Holviga ungdomsskolen: 
Budsjett. Økonomien er tung er hva FAU får  
beskjed om. Det er færre elever enn hva det har  
vært. Bemanningsplanlegging er krevende pga 
variasjon i elevtallet. 10. trinn skal på fredsreise – 
flyttet til Tyskland fra Polen.  
Russetid og ungdomsskole. Utvikling for elever 
begynner å planlegge russetid på ungdomsskolen 
er et tema vi ønsker å løfte 
 
Fjære: 
Budsjett. Det er for lite penger i potten til å drive en 
god nok skole. Fjære er den skolen som går med 
mest underskudd. Det ligger an til å være 1,9 
årsverk etter lærenorm i budsjettet fra høsten. 
Lærere melder inn avvik.  
 
Ny skole er dessverre utsatt. Ny prosjektleder 
ansatt. Det er ikke gjort noe på 2,5 mnd. Alt 
forskyves er meldingen FAU har fått. Sommerfest 1. 
juni hvert år.  
 
Landvik: 
Bemanning og økonomi. En del 
korttidssykemeldinger. Frustrerte lærere som 
presses og tæres på. Mye frustrasjon. 
Trafikksikkerhet, er lovet at det skjer noe i år.  
 
  
 
  

4 Orientering fra 
administrasjonen 

Arne informerer om pågående saker 
 
Ikke mye nytt foruten;   
Skolestruktur: 
Det skrives mye for tiden. Ser mye på teknisk på 
bygg. Handler om å lage en objektiv rapport. 
Hvordan ser det ut etter at vi har investert i nye 
skoler i Holviga og Fjære. Tenker også på behov 
knyttet til Morrow etablering.  
 

Estimert tid: 
20 min 
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Saken skal legges frem i juni.  
 
Ressursallokeringsmodellen 
Første møte 16. mai.  
 
Gladprosjekt;  
Grimstad kommune er med på fra aug 2022. Read 
Agder. Handler om lesestimulering og leseglede.  
Har tro på prosjektet fordi det retter seg mot bøker 
som barna får med seg hjem. Alle kommunene i 
Agder er med på dette. Noen kommuner har gjort 
det frivillig å være med – Grimstad har valgt at alle 
skoler skal være med på prosjektet.  
 

5 Landvik skole, 
pliotskole, Ipad 

Oppfølging fra forrige møte 
 
Stian Antonsen,  digitaliseringsrådgiver i Grimstad 
kommune, informerte om iPad pilotprosjekt som når 
har gått over til drift.  
 
Pilotstart 2018/2019:  
Testet i samarbeid med IKT Agder. Oppsettet fra 
Landvik ble malen for Grimstadskolen og 
kommuner rundt.  
 
Pilotslutt: 20/21:  
Rullet ut til elever og ansatte i barneskolene og 
spesialskole.  
 
Fokusområder: 

• Sikkerhet/personvern/GDPR, elver og 
ansatte 

• Kompetanseheving 

• Økonomi, innkjøp av apper og digitale 
lærerressurser og ordninger rundt dette 

• Ny LMS (Læringsplattform)  Its learing til 
Skooler, og til Skooler 8-10 + Showbie for 
1-7. 

 
Positive effekter av piloten; 

• Bestemmelse på hvilke føringer som skal 
ligge til grunn for bruk 

• Likhet i Grimstadskolen 1-7. 

• Sikker utrulling av apper og programvare 

• Apper blir sikkerhetsklarert før bruk 

• Mulighet for hjelpemidler / programvare på 
nettbrettet 

 
Utfordringer; 

• Nettverksproblemer. Spesielt ved eks vis 
mattemaraton 

• Utøve digital dømmekraft. Et arbeid som 
må starte tidlig. Lære strategier for å unngå 
hendelser og etisk refleksjon. 

• Økonomi – mangler ressurser til å kjøpe inn 
apper / programvare til produksjon.  

Estimert tid: 
20 min 
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• Digital skolehverdag – utfordringer i forhold 
til at elevene opparbeider seg uvaner og 
ikke utbyttet nettbrettet til læring og utnytter 
potensialet som ligger der.  

 
Spørsmål fra KFU: 

• Burde ikke alle ha tastatur til iPad? 
Svar: Det handler om økonomi. Noen 
skoler velger å kjøpe tastatur til 5. - 7. 
klasse. 

 

• PC vs iPad. Hva er grunnen til at det er 
valgt iPad til barneskolen fremfor PC?  
 
Svar: Det er gjort en vurdering over hvor 
mye tekst som skal skrives på de ulike 
trinnene. Basert på dette har man ikke valgt 
PC til de yngste.  

 

6 Stormøte Planlegging og innhold stormøte: 
 
Dato er satt til 27. september 2022.  
JT sjekker sted for samlingen. 

 
Arbeidsgruppe(r) 
Jim  - leder, Gunnar Edvard, Jan Tore og Anne 
Kirsten – tillegg / erfaringsoverføring 

 
Innhold og opplegg: 
Prøve en del copy / paste fra i fjor som ble et bra 
opplegg 
 
Tematikk: 

• Informasjon om fokusområdet i KFU for 
skoleåret 2021/2022 

• Partier og OU inviteres. 

• Legge til rette for konkrete innspill, tips og 
inspirasjon til neste års FAU representanter 

• Positivitet rundt det som skjer i 
Grimstadskolen, samtidig som få frem 
utfordringene 

• Lage informasjonspakke som FAU og 
rektorer kan ta med seg til klassekontakter. 
Eksemplifisere FAU rollen/oppgaven vs. 
foreldrekontakter 

• Trafikksikkerhet, Lars Ole 

• OU / Politikere, si litt om sin skolesatsning 

• Orientering fra administrasjonen 

• Innlegg fra rektor eller andre i skolen? 

• Det tverrsektorielle samarbeidet, bedre 
samhandling mellom barn og unge 

• Samarbeid adm / KFU for å ta gode 
beslutninger for barnas beste 

• KFUs rolle opp mot adm, hva har vi 
oppnådd de siste årene 

 

Estimert tid: 
45 min 
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Arbeidsgruppen setter seg sammen før sommeren 
for å lage en konkret plan for møtet.  
 

7 Eventuelt Saker fremmet under eventuelt behandles etter 
ordinær saksliste hvis det er tid til det. 

Estimert tid: 
0 min 


