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Referat forrige møtet,
innkalling
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Helsefremmende
barnehager og skoler
(HBS) – samarbeid
skole og hjem

Eva Carmen Jenssen presenterte prosjektet - Helsefremmende
barnehager og skoler (HBS) – samarbeid skole og hjem
- Presentasjonen oversendes KFU i etterkant av møtet
Denne saken har vært oppe i KFU flere ganger. Jenssen informerte
om prosessen frem til nå. Det er viktig at denne prosessen er
brukerinvolverende. Jenssen ønsker å få innspill til tiltakene som
jobbes med. Man har laget en del rutiner for hvordan over
barnehage – skole skal gjøres. Alle skal være godt forberedte før
elevene starter på skolen. Målet er å få til gode relasjoner. Man må
se på hvordan vi kan få med foreldre i tiltak i HBS, og hvordan man
kan få til et bedre samarbeid. Hun har flere ganger forsøkt å invitere
foreldre med inn i dette, men fått lite respons.

Oppfølgning

Eva Carmen Jenssen sender
informasjon til ledelsen i KFU,
som sender dette videre til alle
representantene i KFU. Alle
representantene oppfordres til
å ta dette opp i eget FAU.

Innspill fra KFU:
Kan dette tas i foreldremøtene på våren? Der treffer man flest
foreldre og når ut til mange. Det er også vanskelig å nå ut i egne
FAU. Dette bør tas opp på informasjonsmøtet på førskoledagene.
Det er viktig at man gir kort informasjon, og foreldre bør få tilsendt
informasjon i tillegg. Denne informasjonen bør være så konkret som
mulig. Ofte er det vanskelig å finne informasjon om dette på
kommunens nettside. Det bør være en lenke på alle skolenes sider
til prosjektet. Det kan også være lurt å legge dette også inn i et
årshjul – FAU, SU osv.
Nå holder man på å fokusere på overgangen barneskole –
ungdomsskole. Det er en stor overgang for elevene, med mye
prøver og stort press. Hvordan kan denne overgangen bli bedre?
Det er viktig å forberede elevene på ungdomsskolen, og at
alle parter kommuniserer godt sammen. Flere opplever at det er
mye usikkerhet rundt hvem elevene kommer i klasse med. Det bør
sees på hvordan skolene administrerer dette, og få en likhet i
Grimstadskolen. Det understrekes at det er viktig at alle får en venn.
Administrasjonen tar tak i dette og har fokus på Grimstadskolen og
klare rutiner. Skolene bruker mye tid på at dette skal bli best mulig
for elevene. Det er viktig at foreldrene velger klassekontakter
allerede på våren før skolestart. Sosiale sammenkomster er viktig
og bør settes i system.
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Siste oppdatering i
forbindelsen med

Arne Mowatt Haugland la frem punktene som omhandlet skole i
KFU-møtet i november.

Anne Kirsten har sendt ut en
epost til alle representantene i

rådmannens forslag
til budsjett

Politikerne har stilt mange spørsmål til administrasjonen, og de har
forsøkt å svare ut så godt de kan.
Partiene la frem sine alternative budsjettforslag 27. november, og
saken ble foreløpig vedtatt i formannskapet. Opposisjonen har blant
annet lagt frem forslag om å flytte elevene ved Fjære ungdomsskole
til Fevik. Administrasjonen har laget kalkyler for hvordan dette kan
gjøres. Kommunestyret skal gjøre sine endelige vedtak 17.
desember.

KFU hvor partienes alternative
budsjettforslag og protokoll fra
formannskapet 27. november
er vedlagt. På kommunens
nettsider står det at man kan
sende uttalelser/merknader til
dette til
postmottak@grimstad.kommun
e.no innen 14. desember.

Det er mange som har levert inn høringsuttalelser.
Politikerne etterlyser en fremtidsrettet skolebruksplan og
kretsgrenser.
Det ble stilt spørsmål rundt SFO, priser og ferie SFO. Det blir en
evaluering til våren, og da bør KFU sette dette opp som egen sak.
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Trafikksikkerhet

Landvik skole
Skal arrangeres møte som omhandler trafikksikkerhet
Det er et farlig område
Reguleringsplaner følges ikke slik de er vedtatt
Kommunen stiller med mange ulike aktører
Hjertesone – dette blir ikke tatt tak i
Jappa skole
Bakken er et evig problem
Det har blitt sikret, men det er ikke godt nok
Det har blitt meldt inn behov for sikring i mange år
Det oppstår mange farlige situasjoner

KFU bør følge opp sak om
evaluering av ferie-SFO våren
2020.
Dette følges opp på skolene, og
det er viktig at det meldes avvik
Tips: Sett gjerne kommunalsjef
Solfrid.Marie.Dohlen@grimstad.
kommune.no og oppvekstsjef
Arne.Mowatt.Haugland@grimst
ad.kommune.no i kopi i slike
saker (ref. Arne Mowatt
Haugland)

GUS
Vært en del episoder med busser som kjører inn på skoleplassen
når elever skal i svømmehallen, men dette har skolen tatt tak i og
det har kommet løsninger.
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«Aktuelt» fra FAUene

Fjære ungdomsskole
FAU har sendt ny uttalelse til budsjett

Eventuelt
AV1 robot

I oppvekst- og utdanningsutvalgsmøte i sist uke var sak om AV1
robot oppe. Viktig at elever kan delta i undervisningen på andre
måter. Man kan søke om penger til dette. Foresatte søker. Det har
blitt utarbeidet tydelige rutiner og retningslinjer for alle parter. Dette
blir sendt ut når alt er på plass.

Informasjon om dette blir sendt
ut når det er ferdig utarbeidet.

KFU tok opp denne saken for fire år siden, og er glade for at dette
nå kommer.
Det ble stilt spørsmål ved mulighet til å reservere seg, og hvordan
dette kan møtes på en god måte og unngå stigmatisering.
Vold i hjemmet

Jørgen tok opp denne saken, som har vært i media (Agderposten).
1 av 5 elever opplever vold i hjemmet. Hva gjør kommunen med
dette? Ønsker at dette tas opp i neste møte.

Det undersøkes hvem fra
kommunen som kan informere
om dette. Forslag om Grethe
de Lange Sødal

Spesialundervisning

Denne saken settes på vent. Det jobbes med å se på hvordan vi
skal jobbe med dette videre i Grimstad kommune.

Saken settes opp i mars, og
kommunalsjef og fagleder PPT
inviteres inn i møtet.

Neste møtes referent

5. februar 2020

Videreføre saker til
neste møte

Gi beskjed om evt. feil og forglemmelser til referent/leder før dokumentet legges ut på kommunenes sider.

