
 

FAU LANDVIK SKOLE  
(foreldrerådets arbeidsutvalg) 

 

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 8 2019/20 

Møtedato: Tirsdag 12. mai 2020 Møteleder: Gunnar Edvard N. Gundersen 

Møtetid: Kl. 19.00 – 20.30 Referent: Møyfrid Aarsland 

Møtested: Landvik skole, personalrom Neste møte: Ultimo August 2020 

Tilstede: FAU: 2. trinn: Gunnar Edvard N. Gundersen, Inger Margrethe Braathu – 3. trinn: Dag Henning Johannessen – 4. 

trinn: Anette G. Hodnebrug – 5. trinn: Ole Magne Torgrimsen – 6. trinn: Sandra Bjerk, Jan Møretrø– 7. trinn: 

Møyfrid Aarsland, Barbro Johanne Svendsen 

Skolens ledelse: rektor Kjetil Glimsdal, fagleder Hilde Igland. 

Samarbeidsutvalg (SU) (tilstede under behandling av sak om skolekretsgrenser):– Lærerrepresentanter: May-

Brit Nilsen,– Andre tilsatte: Margunn Søfteland – Fagledere Hilde Igland, Frank Haukeland  – Foreldre: Gunnar 

Edvard N. Gundersen (FAU-leder), Ole Magne Torgrimsen (FAU-nestleder) 

Forfall: Monica Pedersen Jamvold, Pål Thomassen, Marianne Omholt Ås, Reidar Dovland, Kim Andre Osmundsen 

Kopi til:  Skolens ledelse: Frank Haukeland 

Andre inviterte:  

 

 

Sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Fast punkt: 

Referat 

- Godkjenning av referat fra forrige FAU-

møte 

Godkjent   

Skolekretsgrenser - FAU og SU ved de ulike skoler i 

kommunen er bedt om å gi 

høringsuttalelse til forslag om nye 

skolekretsgrenser. Høringsbrevet er 

sendt ut tidligere. 

- Landvik skoles Samarbeidsutvalg (SU) 

inviteres inn i denne delen av FAU-

møtet for å bli med i denne 

behandlingen også. 

Gunnar Edvard: Det er uheldig at det sendes et 

brev 5.mai med så kort høringsfrist, 25. mai. Det 

oppleves underlig med reduksjon/flytting av 

elever fra Landvik til Frivold. Elevtallene på 

Landvik de neste 5 årene er synkende med 

eksisterende kretsgrenser, og vil reduseres 

ytterligere med de nye kretsgrensene.  

Inger Margrethe: De eksisterende elevene flyttes 

heldigvis ikke, kun de som ikke har begynt enda. 

Berørte småsøsken til eksisterende barn er ikke 

nevnt, det bør FAU fremme viktigheten av. 

Frank: Paragraf 81 i opplæringsloven sier at 

søsken skal tas hensyn til, så man kan søke og 

det skal godt gjøres at ikke dette blir godkjent.  

Grunnlaget for å endre grensene er 

nedleggelsen av Fjære ungdomsskole, og i 

samme slengen har de sett på grensene i resten 

av kommunen.  

Barbro: Vi bør vite hvor mange barn dette gjelder 

i fremtiden for å vite hva uttalelsen vår skal 

inneholde.  

May-Britt: Nærskoleprinsippet er av hensyn til 

barn og familier. Hva mener de familiene som 

faktisk bor i grenseland? 

Gunnar Edvard: Kommunen har kommunisert til 

familier i grenseland at de kan velge hvilken 

skole de skal gå på. Det må være ryddige 

overgangsordninger. Punkt 6 sier at vedtaket 

ikke skal ha tilbakevirkende kraft.  

Frank: På side 7 står det at Frivold vil bli overfylt 

hvis de ikke endrer grensene, hvorfor har de da 

tatt med Klomreheia til Frivold? 

Gunnar Edvard 

forfatter en 

uttalelse fra 

FAU og SU som 

sendes ut for 

godkjenning.  



Gunnar Edvard: Jeg stiller spørsmål ved arbeidet 

som er gjort her, dette virker ikke til å være 

hensiktsmessig for andre enn de som blir berørt 

av Fjære skole. 

Frank: Det er ikke tatt med hensyn til nye 

byggefelt, for det er vanskelig å estimere.  

Kjetil: Argumentasjonen er at geografisk nærhet 

skal være styrende. Det er litt kortere ned til 

Frivold enn til Landvik, noen hundre meter. Det 

foreligger et forslag om at kapasiteten ved 

skolene skal veie tungt, men det er foreløpig ikke 

vedtatt. Her har vi kapasitet, og vil få mer 

kapasitet. Frivold sliter. De som går her nå og de 

som skal begynne til høsten, de får gå her. Men 

om de søker overflytting til Frivold, så får de gå 

der. Man skal være imøtekommende om noen 

ønsker å bytte skole.  

Dag Henning: Vi har jo en skole som er bygget 

for tre paralleller, det er jo viktig å opprettholde 

det.  

Ole Magne: Det er ulogisk å nedbemanne her 

når det er så nybygd. Vi vil jo ikke miste de 

elevene.  

Barbro: Det er positivt at de som har begynt, får 

fortsette. Men vi stiller spørsmål ved å 

nedbemanne en ny skole, og fylle opp en 

gammel skole. Nevn også at vi har fått for dårlig 

tid til å uttale oss, vi har ikke hatt tid til å 

informere de som det faktisk berører.  

Gunnar: Det er bra at det ikke har tilbakevirkende 

kraft. Det er bra at søskengaranti stiller sterkt. Vi 

ønsker å bevare en tre-parallell så langt det er 

grunnlag for det. 

Dag Henning: Økonomisk fornuftig drift er viktig.  

Frank: Det er veldig mange motstridende 

argumenter i redegjørelsen, ene gangen tar man 

hensyn til nærskole-prinsippet, i neste punkt tar 

man hensyn til kapasitet på skolen. Det virker 

som de velger argument ut fra hva som passer 

best. 

Mattemaraton Formelt vedtak på bakgrunn av tidligere 

e-postrunde om sponsing av is til alle 

elever etter fullført mattemaraton. 

Samstemt FAU sier JA til is til alle elevene etter 

god innsats i mai! 

 

Regnskap FAUs årsregnskap Årsregnskap for 1,6 år legges frem. I år går vi 

glipp av inntekter fra 17.mai. Heldigvis er 

kassabeholdningen god.  

Regnskap godkjent. 

 

17. mai - Årets markering 

- GE orienterer om bekransning av 

minnesmerke ved Landvik kirke. 

Det blir ingen markering på Landvik skole i år.  

FAU er arrangør for opplegget med bekransning 

av minnesmerket ved Landvik kirke. 

Bjerkestrand, Igland og Gundersen er ansvarlige 

for å vite hvem som er til stede med tanke på 

Korona-situasjonen. 

Kommunen overfører 4000 kroner for krans. 

Sølvi i 17.mai komiteen bestiller krans.  

Skolens lærerkorps spiller, Geir Ivar Bjerkestrand 

spiller, Lene Langemyr bekranser minnesmerket 

og holder en tale. Opplegget starter klokka 12.42 

med innslag fra korpset. Landvik Mannskoret 

synger Fagert er Landet. Bekransning. Korps og 

Landvik Mannskor synger Gud Signe vårt dyre 

fedreland. Deretter salutt, og så Ja Vi Elsker. 

Arrangementet blir filmet, slik at alle kan se. 

 



Dette arrangementet blir ikke annonsert pga. 

Korona-restriksjoner. 

Fast punkt: 

Orientering fra 

skolens ledelse 

Kjetil Glimsdal og Hilde Igland orienterer: 

- Erfaringer og tilbakemeldinger fra 

perioden med 1.-4. trinn på skolen og 

hjemmeskole på 5.-7. trinn. 

- Status nå med retur for 5.-7. trinn 

- Økonomi 

- Prosess med nedbemanning 

- Fagfornyelsen. Hvordan blir dette på 

Landvik? 

- Spes.ped i koronatid og videre 

kommende skoleår. 

- Trafikksituasjonen i koronatid og videre 

Kjetil: Vi er veldig fornøyde med jobben som er 

gjort, både i hjemmeskole og med oppstart. 

Foreldre har gitt tilbakemeldinger på at ting virker 

godt forberedt. Det har vært trafikale utfordringer.  

 

Hilde: 1.-4. trinn hadde god tid til organisering 

når 1-4 skulle tilbake. Mye som skulle på plass, 

mye jobb og planlegging. Vi opplevde ro i 

oppstarten, vi hadde god tid. Det gikk bra. Mye 

av dagen går med til å organisere og passe 

klokka. Trafikksituasjonen: Tre vakter den første 

uka, det var nødvendig. Foresatte tenker ofte kun 

på sitt eget barn. Nå begynner det å gå seg til. 

Styrket vakthold kommer til å vare så lenge det 

oppfordres til å ikke kjøre kollektivt. Vakt i 

skolegården fra klokka 8. Miljøarbeider viser 

barna til det området de skal være på. Læreren 

kommer ut 08.20 og tar imot sin klasse. Hvert 

trinn har hver sin dag med uteskole, og hvert 

trinn har sitt faste område. Voksen henter melk, 

slik at elever ikke vandrer rundt i bygget.  

Spesialpedagogisk undervisning blir organisert i 

den kohorten elevene er i, slik at ikke elevene 

skal vandre rundt i ulike grupper. Kun voksne 

beveger seg mellom kohorter. 1 meters avstand 

er vanskelig å overholde, omtrent umulig. Derfor 

er det kjempeviktig at barn blir holdt hjemme når 

de er pjuske, dette er ikke tiden for å gå på 

skolen og prøve. Dette gjelder både elever og 

ansatte. Renholdere gjør en veldig god jobb. De 

har økt med 1 stilling, og økt renholdet til to 

ganger daglig istedenfor 1 gang.  

 

Frank: 5.-7.trinn hadde lite tid til planlegging, og 

har ikke opplevd den roen vi hadde i starten. 

Dette må gå seg til. Lærerne er overklare for å 

sette i gang masse undervisning, men mye 

undervisning forsvinner i alle de nye 

restriksjonene og rutinene.  

 

Hilde: Endringer nå som 5-7 er tilbake: Noen 

endringer i kohortene. Noe endring i lokalene. 

1.trinn har få endringer. 2.trinn har fått en del 

endringer, både i lokaler og uteområder. Kohorter 

kan være sammen inntil 15 minutt.  

 

FAU er overveldet og imponert over jobben som 

gjøres på skolen. Få foreldre har gitt 

tilbakemelding om at de er bekymret, skolen 

opplever at foreldrene er trygge. Det har kommet 

noen tilbakemeldinger fra foreldre som går på lek 

på tvers av kohorter. 

 

Kjetil: Som sagt på forrige møte, har skolen hatt 

et merforbruk i forhold til budsjett, og tre 

midlertidige stillinger er nå avsluttet. 5 hjemler, 

inntil 9 miljøarbeiderstillinger, blir tatt ut til høsten. 

Det har vært et tett samarbeid med tillitsvalgt og 

verneombud i denne prosessen.  

6 lærere er innvilget videreutdanning til høsten.  

 



Midt oppi alt dette kan vi rapportere om godt 

humør og god stemning i personalgruppa. 

 

Frank om fagfornyelsen: Vi har utarbeidet en 

plan hvor alle kompetansemål i alle fag sees 

gjennom en sammenheng med tema. Hvert tema 

varer i 6 uker. Det skal være en sammenheng i 

alle fag. IO-planer skal også inngå i disse 

temaene. Appene elevene har på Ipaden 

kartlegges, slik at disse også kan brukes. 

Kjøp av læremidler henger også sammen med 

dette. 

Sosiale ferdigheter kommer også innunder dette 

tema.  

Styrking kommer til å komme i form av konkrete 

oppgaver.  

Hommedal skolegård starter opp til høsten. 

Landvik skal få 5 plasser. Hver plass koster 

30.000 kroner, og dette går av vårt eget budsjett. 

Hver elev får plass for ett år. 

Fast punkt 

Innspill fra 

klassekontakter 

- Kan elevene få is etter 17.mai?  

- Facetime 

JA! Det blir ikke en felles markering av 17.mai på 

skolen i år pga. Korona. FAU ønsker at elevene 

skal få is for å feire litt. 

Facetime har blitt misbrukt i 

hjemmeskoleperioden, noen har opplevd 

hundrevis av oppringinger. Dette blir stengt ned 

nå som hjemmeskoletiden er over. 

 

Fast punkt 

Referat fra SU-

møter 

- SU-møte i forkant av FAU-møte Lærerne skryter av foreldrene som har tatt 

hjemmeskole på strak arm. Skrytet er gjensidig.  

 

Fast punkt 

Referat fra KFU-

møter 

- Info fra KFU-møte på Teams onsdag 6. 

mai.  

  

Fast punkt 

Eventuelt 

-  Takk til avtroppende FAU-ere. 

Takk til FAU fra Kjetil for godt samarbeid dette 

skoleåret! 

 

 
 


