
 

FAU på Grimstad Ungdomsskole  

(foreldrerådets arbeidsutvalg)  

 

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 1 2022/23 / Protokoll Årsmøte for FAU 
Møtedato: 14.9.2022 Møteleder: Ole Magne og Penny 

Møtetid: 18:30 – 20:30 Referent: Bergithe 

Møtested: GUS, 1. etg, Klasserom Neste møte:  12.oktober kl.18.30-20.30 

Til stede: Ole Magne Torgrimsen, Kristin Storvold, Shelley Veelo, Bergithe Torp Bø, Christine Fredriksen, Anette 
Nygård, Marte Novik, Anja Roaas, Charlotte Geitle, Annicken Jeanette Jørgenvåg, Torunn Kveim, Christine 
Borchgrevink, Siw Penny Silvik, Leif Theodor Moen 

Forfall: Christine Jørgensen 

Kopi til:  Ellen Brunborg 

 
 

 
Sak: Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Sak 1: 
Oppdatering 
fra tidligere 
leder 
 

Hva har vært fokus i FAU 
skoleåret 21/22. 

  Kommunen jobber med å utbedre 

trafikksikkerheten på skoleveien i 

Levermyrveien. Foreldre må slippe av barna 

sine ved kirken. Det arbeides med å utbedre 

veien på politikernivå. Det er ønskelig å 

tilrettelegge for at ungdommene kan slippes av 

i en droppsone. 

 Tunellen er utrygg og bør vanskes. Kommunen 

er informert. Det er løftet frem at det ønskes en 

trygg droppsone ved inngangen til Tunellen. 

 Det er sendt inn en høringsuttalelse om den nye 

skolestrukturen fra ledelsen ved GUS. Vi har 

ikke tid til å sende inn en uttalelse ettersom 

fristen er i morgen. For elevene på GUS er 

endringene ansett å være positivt. 

Kretsgrensene vil flyttes og flere elever som nå 

sogner til GUS vil sendes til Holvika skole. Det er 

bekymringsverdig at kommunen vurderer å 

starte en International skole når økonomien er 

slik den er i dag. 

 Det ble jobbet mye opp mot KFU i forhold til 

budsjettsituasjonen til GUS (og de andre 

skolene.) 

 Prosjekt for å hjelpe organisering av innsamling 

til Oslo-tur 

 

Theo og Penny 

Sak 2: 
Manger 
kasserer i FAU 

Det er foreløpig ikke valgt 
noen kasserer i FAU. 
Penny har sagt hun kan ta 
denne rollen. 

Siw-Penny Silvik ble valgt til kasserer. Ole Magne 
Torgrimsen ble valgt til leder på konstitusjonsmøtet. 
Siw-Penny Silvik ble også valgt til nestleder. Leif Theodor 
Moen sørger for å registrere dette i 
Brønnøysundregisteret. 

 

Theo 



Sak 3:  
Det 
psykososiale 
miljøet til 
elevene 
 

  Det er svært bekymringsverdig at våre elever har 
mindre støtte enn tidligere. Det er færre ansatte i 
miljøteamet og bemanningen er på smertegrensen. 
Dette rapporterer lærerne at merkes i hverdagen. Evnen 
til å plukke opp nettmobbing og andre utfordringer i 
elevmassen blir redusert nå som det er færre ansatte i 
miljøteamet.  

 

Ole Magne 

Sak 4: 
Dugnad og 
Oslo tur 
 

Hvordan ta dette videre 
med klassekontaktene? 
Skal kun de som sitter i 
dugnadsgruppa ha møter 
med foreldrekontaktene? 

Det er laget en plan for å samle inn penger til Osloturen. 
Pengene må være på plass et år før avreise.  

«Dugnadsgruppen» som skal lede dette prosjektet for 
skoleåret 2022/23 består av: Shelly og Penny  

Dugnadsgruppen kaller inn foreldrekontaktene til 
informasjonsmøte. Foreldre fra 8 og 9trinn kommer på 
samme møte og skal samle inn penger på likt. 

FAU-kontaktene har ansvar for å gi informasjon til 
Foreldrekontaktene, som får jobben med å organisere 
det praktiske i hver klasse.  

Det har vært foreldrekontaktene som har ansvar for å 
organisere innsamlingen og sørge for at barna klarer å 
samle inn nok penger. Det har imidlertid vært 
utfordringer med at foreldrene ikke har fått 
informasjonen som skolen har gitt om dette. Foreldrene 
har i tillegg måtte finne ut hvordan dette skal gjøres år 
etter år. Dette er bakgrunnen for at FAU har tatt tak i et 
forsøk på å fasilitere dette og sørge for at pengene blir 
samlet inn allerede i 8. klasse. Dersom man ikke klarer å 
samle inn alt i løpet av 8. har man fortsatt hele 9. klasse 
til å nå målet. 

Planen er å selge Amaryllis, en blomst til jul, fordi da 
støtter vi også opp om lokalt næringsliv. Vi vil også selge 
bambus-sokker. Profitten på dem er 50%. Det er god 
kvalitet på sokkene. Det er også enkelt å planlegge salg 
før vi bestiller, slik at vi vet at vi vet hvor mange vi får 
solgt. 

 

Penny/Shelley 

Sak 5:  
Sette opp 
møtetider 
gjennom året 
 

 

 

Vi møtes igjen onsdag 12.oktober, tirsdag 15.november 
fra kl.18:30-20:30 

 

Ole Magne 

Eventuelt: 
 

   

Faste saker:  
 

   
 

Hva skjer i 
SU?  

 Samarbeidsutvalget er 4 ganger i året. Neste møte er 
23.september. 

Representantene fra FAU som stiller i SU vil ta med 
sakene om Dysleksivennlig skole, lav bemanning ønske 
om et arrangement for å samle inn penger. Vi ønsker å 
støtte elever som ikke har råd til skoleball. Dersom 
ungdommene og skolen ønsker en slik innsamlingsdag 

Penny/ Ole 
Magne 



vil vi lage en komite som jobber videre med dette. 

 

Hva skjer i 
KFU? 

  

Vi må sikre at vi får invitasjon til stormøte 17.oktober på 
Kreativt møtesenter i Terje Løvåsvei 1. 

 

Penny/ Ole 
Magne 

Saker til neste 
møte 
 
 

  Innsamling av penger til FAU: Vi kan ha et 

arrangement på høsten og finne noe å bruke 

pengene på, for eksempel til elever som ikke 

har penger til å betale skoleball eller andre 

behov barna har. For eksempel en klokke i 

klasserommet. 

 For fremtiden er det viktig at vi følger opp 

behovet for ny gymsal inn mot kommunen.  

 Hvordan fungerer gymtimene? Trener de i Sør-

amfi? Kan de sykle dit? 

 Kall inn Ellen Brunborg, rektor, og få mer 

informasjon om situasjonen rundt 

bemanningen på skolen. Vi ønsker å kalle inn 

Herman Garshol Andersen for å få mer 

informasjon om situasjonen i miljøteamet. Vi 

kan ha interesse av å innkalle Bjørnar Birkedal 

på et møte. Bør vurdere å kalle inn fagleder i 

kommunens samferdselsavdeling, Tommy Egge 

til et møte for å fortelle om hvordan de har 

tenkt å følge opp etter befaringen vi hadde med 

dem vedrørende drop-sone ved kirken og ved 

skolegården (nedenfor tunellen). 

 Vi lurer på hvorfor GUS ikke er sertifisert som 

en Dysleksivennlig skole. Vi kan invitere 

Skolebibliotekar og Spespedkoordinator Gry 

Jacobsen for å få mer informasjon om dette. 

Bør leseplanen for 8.trinn oppdateres?  

 GUS er betegnet som inntaksklasse, men følger 

det med midler til dette? 

 

 

 
 
 
Her kan dere eventuelt lime inn kontaktinformasjon til FAU-medlemmene og foreldrekontaktene, samt hvem 
som stiller i SU. 
 
 
 


