
 

GRIMSTAD KOMMUNE 
Kultur- og oppvekstsektoren 

FAU JAPPA Skole 

Referat FAU-møte nr 4 
Møtedato: 08.04.2019 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.), Line Eielsen Malde (3.), Karoline M. Lindahl (4.), Mai-Elin Sunde, Alf Are Johnsen (7.), 

Forfall: Solveig Meta Thygesen (6.), Ronja Benestad Lindvåg (2.), Karen Milde (5.), 

Kopi til: May-Elin.  

 

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

4.1  Referent/leder Godkjenning av forrige referat Ja 

4.2  Rektor Rektor informerer 
- Skolens representant 

informerer om aktuelle 
saker  

- Marie Grorud – ny helsesøster på plass. Er under 
utdanning. Vil derfor være noe i Oslo på samlinger. 
Veldig hyggelig dame.  

- Er i gang med planleggingen for neste skoleår. 28 
elever pr. dags dato.  

- Begynte med aktiviteter i storefir i dag. Elever  

4.3  Leder Storforeldremøte om nettvett - Ronja arbeider med å undersøke aktuelle 
foredragsholdeeree (Barnevakten og NKom). 

- Fravær - informerer på neste møte. 

4.4   Dugnad  - Dugnad i mai 1. kl og 4. kl  

- 2. eller 9. mai, 17.30 – 20.00. 

- FAU har ansvar for å servere kaffe, saft og 

kyllingpølser.  

- Tom Petter har ansvar.  

4.5   Status fra 17. maikomite og 
status økonomi 

- Ingen som kan informere om dette. Tas neste møte. 
- Line forteller at det har kommet inn noen penger. 
- 67000,- minus lydanlegg til Elevrådet 

4.6   Høringsuttalelse ny E18. Pia 
Karine Hem fra Fylkesmannen 
kommer for å hjelpe med 
høringsutallelse 

- Kommer sannsynligvis ut på høring på onsdag.  
- Skolen vil ligge i gul støysone. Foreløpig 

støyberegning – ingen fullstendig beregning. 
- Det er ikke utredet i forhold til støy. 
- Tunnelåpning vil ligger ikke langt fra skolen. Der er 

det stor konsentrasjon av støv 
- Særskilt ansvar for medvirkning fra barn og unge. 
- Pia kladder på en høringsuttalelse som hun sender  

4.7   Busstur til SKMU i Kristiansand. 
Innspill ang trafikksikkerhet. 
 
 
 
 
 
 

- Skolen vil gi informasjon i forkant av busstur ved 
neste anledning. Elever kan ha med pute som de da 
må bære selv. 

- FAU var fornøyd med at de var på tur. Elevene 
koste seg veldig. 

   Aktuelt: 
 

-  

 


