
 

GRIMSTAD KOMMUNE 
Kultur- og oppvekstsektoren 

FAU JAPPA Skole 

Referat FAU-møte nr 3 
Møtedato: 13.03.2019 Møteleder: Karoline M Lindahl 

Møtetid: 18.30 Referent: Anne Holmen 

Møtested: Personalrommet Jappa Skole Neste møte: 08.05.2019 kl.18.00 

Til stede: Anne Holmen (1.), Ronja Benestad Lindvåg (2.), Line Eielsen Malde (3.), Karoline M. Lindahl (4.), Karen Milde 
(5.), Mai-Elin Sunde 

Forfall: Alf Are Johnsen (7.), Solveig Meta Thygesen (6.) 

Kopi til: May-Elin.  

 

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

3.1 Løpende Referent/leder Godkjenning av forrige referat Ja 

3.2 Løpende Rektor Rektor informerer 
- Skolens representant 

informerer om aktuelle 
saker  

- Åpen dag. Alternative dager er 5. juni og 12. juni. 
Været avgjør. Skolen slutter før sommeren 12.06. 
Onsdag er valgt pga tidelig skoleslutt i forhold til 
rigging/klargjøring 

- 23. mai førskoledag. 35 – 40 elever.  
- Kapittel 9a. Den kommunale planen er gått gjennom 

både med undervisningspersonal og miljøarbeidere. 
- Skolen har utarbeidet en egen plan for Sosial og 

emosjonell kompetanse. Sosialt mål på ukeplanen 
er hentet fra denne planen. Ligger på It’s learning. 
Sendes for å kunne legges ved referatet. Planen 
inneholder temaer hvert trinn skal jobbe med. 11.45 
-12.45 hver onsdag. Ulike mål jobbes med over en 
lengre periode.  

- Trivselsundersøkelse – intervjuer elever. Har startet 
med 5. trinn. Mange gode samtaler, reflekterte 
elever. 

- Elevundersøkelsen gir også gode resultater. 
- Tema i Krakow – tør vi å si ifra hvis vi ser en kollega 

krenke et barn? Takhøyde for dette.  
- To helsesøstre har vært er en dag hver etter jul.  
- Økonomi – gjorde innkjøp før jul. Skolebøker, 

skjermer. Skriver økonomirapport inn hver måned. 
Erfaringen viser at de første månedene viser røde 
tall.  

- Ønsker å ha FAU på banen til å arrangere et 
foreldremøte med tema Nettvett. Få noen alternative 
datoer. Begynne skoleåret med? Låne lokaler på 
UIA?  

- Forventer at alle trinn meldes på Mattemaraton. 

3.3 Løpende 1. klasse-
representant 

Utvidet åpningstid SFO - Sak meldt seg inn til FAU. Mulighet for utvidet 
åpningstid på SFO. Åpningstid fra 7.00 – 17.00?? 
Ronja tar det videre med KFU. Må i tilfelles tas 
videre til politikerne. 

3.4   Status økonomi for FAU Jappa 
skole 

- Neste møte 

3.5   Oppdatering fra 17. maikomite 
og status økonomi 

- Ingen som kan informere om dette. Tas neste møte. 



3.6   Prosjekt Helsefremmende 
barnehager og skole. 

- Fokus på å fremme fysisk helse og livskvalitet. 
- Prosjektet delt opp i fire deler:  

 Overganger 
 Livet timer 
 Skole-hjem-samarbeid 
 ___________. 

- Starter opp med overgang barnehage – skole. 
- Vi tar med SOL 1 med hjem og fyller inn til neste 

møte. 
-  

3.7   Aktuelt: 
- Tv i spisetid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tilskudd til elevrådet – 
innkjøp av mikrofon og 
høytalere 

 
 
 

- Supernytt – enkelte temaer krever samtale i 
etterkant. 

- Kan foreldregruppene ta stilling til dette på 
forldremøtene? 

- Variasjon – ikke tv hver dag. 
- FAU kan gi tilbakemelding til skolen om at det har 

kommet «reaksjoner» på mye tv. Enkelte barn får 
spist lite – kommer hjem med fulle matbokser. 

- Send ballen tilbake til skolen. Meldes til Mai-Elin 
som vi ønsker skal ta det med personalet. 

 
 
 

- FAU innvilger søknaden 

 


