
 

GRIMSTAD KOMMUNE 
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

 

Referat for KFU-møte nr. 2 2021/22 
Møtedato: 10. november 2021  Møteleder: Jan Tore Klemmetsen 

Møtetid: Kl. 19-21 Referent: Torbjørn Heimvik Lied 

Møtested: Kommunestyresalen Neste møte: 13. januar 2022 

Til stede: Jan Tore Klemmetsen (DRUS), Solveig Fossli (EIDE), Anne-Kirsten Galteland (Fevik skole), Torbjørn Heimvik Lied 
(Fjære barneskole), Jim Reinhardsen (Frivoll), Leif Theodor Moen (GUS) Christine Jørgensen (GUS), Frida Øvland, 
(Hesnes Montessoriskole) Arild Hovda (Holvika barneskole), Katrin Vandrecht (Holvika ungdomsskole), Christina 
Bjørke Berntsen (Jappa), Gunnar Edvard N Gundersen (Landvik), Birger Håland (Langemyr) 

Forfall: Barbro Svendsen (Landvik) 

Kopi til:  

 

Sak Beskrivelse Referat / vedtak Oppfølgning 

1. Godkjenning av 
innkalling og referat 

Referatet godkjennes.  
Utfylling av kontaktliste og tilstedeværende representanter 

 

2. Oppfølgingspunkter 1) Som plattform for kommunikasjon er det opprettet en gruppe på 
Facebook. Medlemmer av KFU inviteres til gruppen og oppfordres til 
å bli med. 
 

2) Forenkling av foreningens vedtekter med fjerning av punkt om 
økonomi siden KFU ikke besitter noen midler. 
 
Ingen innspill, forslag til endring vedtas.  
 

3) Oppdatering av kommunens hjemmesider med kontaktinformasjon til 
KFU.  
 

 

3. Kommunens budsjett 
2021/2022 

Høringsinnspill til budsjettet må gis. 
Det foreslås tre hovedveier inn til å påvirke prosessen: 
 

1) Høringsdokument 
2) Delta på politiske gruppemøter med innspill 
3) Media 

 
Vedtak: 
For punkt 1) Torbjørn oppretter et dokument i Google docs og inviterer alle i 
KFU til å legge inn saker fra sine respektive skoler. Hver enkelt representant 
har ansvar for å legge inn saker fra sin skole. Anne-Kirsten, Torbjørn og 
Christine går gjennom, systematiserer og setter sammen dokumentet. 
 
For punkt 2) stiller Jan Tore, Gunnar Edvard, Leif Theodor og Christina. Vi 
etterstreber å møte minst to representanter på hvert møte.  
 
For punkt 3) stiller hele KFU seg bak en felles mediesak med bilde. Minst en 
representant fra hver skole stiller opp til dette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Snarest 
 
 
 
 
Ansvarlige tar kontakt 
med partigruppene 
 
Følges opp på 
Facebook / e-post. 

4. Prioriterte saker for 
KFU dette skoleåret 

Det ble løftet en rekke saker fra de ulike skolene inn til stormøtet. Temaer som 
går igjen er manglende ressurser til bemanning (både lærere og miljøteam) og 
utfordringer med både bygg, areal, gamle læremidler og med elektroniske 
løsninger.  
 
Likhet mellom skolene er en viktig ting for KFU. Innad i kommunen må 
læremiljøet være likt for alle elevene i kommunen. 
 
Vi ser på tilbakemeldingene fra de ulike skolene at det ikke er tilfellet i dag. 
Ulikhetene skolene i mellom handler i hovedsak om at tildeling av ressurser 

 



slår ulikt ut. Det er store forskjeller i kvalitet på bygg, innemiljø og areal og 
tilgang til bibliotek og læremidler varierer mye. 
 
Det ble diskutert om trafikksikkerhet er en sak for KFU eller om dette med 
fordel kan løftes lokalt. Innspill om at hver skole må stå på for sin skole. KFU er 
et organ som kan oppdatere de ulike FAU-ene om status, hva som er prioritert 
og hva som venter. KFU kan gjerne invitere Lars Ole Hansen til å informere om 
dette. 
 
Avviksrapportering har også tidligere vært løftet som et viktig virkemiddel for å 
synliggjøre en krevende økonomisk situasjon for politikerne. Dette gir et 
overblikk uten at det gir detaljerte opplysninger om hva avvikene spesifikt 
gjelder. Det er viktig å presisere at avviksrapportering handler ikke om å «ta» 
noen, men er et virkemiddel. Avvikene må sendes oppover snarere enn å 
lukkes, og det er et viktig verktøy for å få fram så mye dokumentasjon som 
mulig. KFU oppfordrer skolene til å jobbe med dette. 
 
Etter en god runde i gruppen har KFU kommet fram til følgende:  
 
Vedtak: Kvalitet og likhet i Grimstadskolen skal være KFUs prioriterte 
arbeidsområde dette skoleåret.  
 
 

5 Aktuelt fra FAU-ene Holvika barneskole: FAU-møte foregår samtidig. Besøk av Lars Ole Hansen 
(trafikksikkerhet), befaring på skoleområdet. Det er frustrasjon knyttet til årets 
budsjett. Starte planlegging opp mot 17. mai. Behov for ny skole, modulbygg er 
ikke kommet på plass og bør komme på plass for hele barneskolen i løpet av 
våren. Har også tatt kontakt med kommuneoverlegen for å få en vurdering av 
inneklima i flere bygg. Det meldes om en svært kritisk situasjon knyttet til 
bygg, innemiljø og arealer.  
 
Landvik: Bemanningen er for svak. Trafikksikkerhet har vært tema i mange år. 
Nå skjer det noe endelig, men FAU fortsetter å jobbe med dette temaet. Gir Vi 
ønsker også å gjøre noe med skolekretsgrensene. Forrige gang disse ble 
endret skjedde det endringer som ikke er hensiktsmessige for Landvik. 
 
GUS: Ressursmangel knyttet til læremidler og utdatert stoff. Lærernormen 
møtes ikke, skolen sliter med underbemanning. Miljøteamet som GUS har vært 
kjent for har blitt skrellet helt ned til beinet og klarer ikke å følge opp elevene 
like godt som før. Hjertesone (trafikksikkerhet). Ønsker å søke 
fylkeskommunen om midler, men det er veldig detaljerte kriterier for søknad 
som gjør søknadsprosessen vanskelig.  
 
Hesnes Montessoriskole: Har vært arrangert klassefester på alle trinn. 
Leksefri skole gjør at noen foreldre ønsker mer info fra skolen for å følge opp 
elevene bedre. Skolen har fått kjøpe bygget av kommunen, og det jobbes med 
å sette opp et tilbygg.  
 
Eide: Har fått bevilgning fra kommunen til ny lekeplass. Nå er elevrådet og 
andre inne med ønsker. Skal bli en rask avgjørelse. Ønske om å få kulturtilbud 
fra kulturskolen ut igjen til Eide (har vært en ordning tidligere).  
 
Fevik: Skolen har utfordringer med plass etter at skolen fikk overført elever fra 
tidligere Fjære ungdomsskole. Tre saker ble spilt inn til FAU: Gamle 
skolebøker, sliter med hærverk på skolen og ressurstildeling som slår uheldig 
ut. Har fast punkt med «nytt fra trinnene». Før FAU-møte bes alle komme med 
saker. Økonomi er et fast punkt (etter at tema er tatt opp i KFU).  
  
Holvika ungdomsskole: Har snakket hver uke om budsjettøkonomi og store 
kostnader til spesialundervisning. Vi ønsker å løfte innsparingstiltak til KFU. En 
ting er energieffektivisering. Grimstad kommune har fokus på tidlig innsats, 
men hvor står dette sett opp mot ressursene som tildeles? Mye ressurser går  
 
Fjære barneskole: Skolen ligger an til å levere et merforbruk i 2021. Skolen vil 
ikke klare å innfri lærernormen for 1.-4. trinn, mangler 0,8 årsverk.  
 
Budsjettkuttene for 2021 fører til at flere elever meldes til PPT. Rektor melder 
også om økt korttidsfravær blant ansatte. For å komme i balanse i 2022 må det 
kuttes ytterligere 1 årsverk pedagog og 1,9 årsverk miljøarbeider. Dette 
medfører flere negative konsekvenser. Lærernormen vil ikke kunne innfris, ikke 
midler til vikarer, frykter økning i §9a saker, trafikkvakt/bussvakt må vurderes 
kuttet. 
 

 



Skolen opplever å komme uheldig ut av kommunens ressursallokeringsmodell 
og ser fram til revidering av denne.  
 
Det digitale løftet og digitale læremidler følges ikke godt nok opp med midler, 
skolen står igjen med større kostnader enn tidligere. 
 
Langemyr: Mye utfordringer innenfor økonomi. Det ser ikke ut som ressursene 
når fram til elevene. Oppfølging av digitale hjelpemidler til foreldregruppen.  
 
Jappa: Fokusområder dysleksi, tidlig innsats og læremidler og økte ressurser 
til miljøarbeidere. Vår skole har ikke meldt om store bekymringer, selv om vi 
merker kuttene i sektoren. Har nettopp konstituert FAU. Vi jobber med 
trafikksikkerhet og ønsker å søke fylkeskommunen om midler. Vår største 
utfordring er bakken opp mot skolen. Vi vet at det kommer en endring i 
reguleringsplanen.  
 
Frivoll: Skolen frykter nedleggelse pga størrelse og gammel bygningsmasse. 
For øvrig har vi forholdsvis god økonomi og plass til å bygge ut.  
Involvere elevrådet mer i det arbeidet som gjøres i FAU. Trygg skolevei har 
vært jobbet med i flere år med senkede fartsgrenser og andre tiltak. Vi er 
heldige med gang- og sykkelsti hele veien til skolen.  
 
DRUS: Har hatt to møter i FAU denne høsten, god dialog med rektor og 
administrasjon. Elevråd inviteres inn i FAU møtene for å få eleven stemme inn i 
FAU. Mindre skoleinterne ting som er tatt opp i FAU, skolen opplever 
økonomiske kutt i tilskuddene og det er fremover varslet kutt i støtten til 
friskolene. 

6. Saker til oppfølging Til neste møte ønsker vi å invitere kommunalsjef og leder i oppvekst- og 
utdanningsutvalget til deler av møtet.  
 
Politikere, barnas representant eller kommuneoverlegen kan også inviteres for 
å få innspill fra flere kanter. 
 
Planlagt møte den 18. november er det i utgangspunktet ikke behov for.  
 
Neste faste holdepunkt blir 13. januar 2022 

 

7. Eventuelt Kort erfaringsdeling knyttet til gjennomføring av 17.-maiarrangement.  
Det er ønske om å løfte problemstillinger knyttet til dette videre i KFU. 
 

 

    

  

 


