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Saksnr. / sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Natteravnene Natteravnene orienterer om sitt arbeid og 
om muligheter for foresatte ved Landviks 
mulighet til å delta. (kommer kl. 19) 

Kort orientering om natteravnene i Grimstad:  
Byen trenger synlige voksne på kveldstid. 
Trygge voksne går tur fredager 21.00 – 24. 
Rus er ei utfordring i byen vår. Natteravnene 
mottar ofte ønsker fra foreldre om å se etter 
barna deres. Det er stort behov for synlige 
voksne, og Natteravnene i Grimstad ønsker 
engasjerte foreldre hjertelig velkommen. 
 
Hvilken nytte har byens uteliv av 
Natteravnenes nærvær? Politiet melder at 
det er roligere i byen når (og etter) 
Natteravnene har vært tilstede. Barn og 
ungdom oppsøker ofte Natteravnene for 
trygghet. 
  
Hvem bør gå natteravn? Det kreves ikke noe 
spesielt av de som går uten at du er rusfri og 
trygg. Det er gjennomsnittlig fem natteravner 
som går. Du forplikter deg ikke til å gå hver 
uke. Du velger selv hvor ofte du vil bidra.  
 
For å være med i Natteravnene kan du se 
FBs sider NATTERAVNENE GRIMSTAD, 
eller kontakte Anne Mette på 
natteravntelefon 94084055. 

 
Kollektiv utfordring: Alle kommunens FAU 
greier å dekke vakter for to fredager på et år. 
FAU Landvik tar imot utfordringa og 
anbefaler foreldrene ved skolen å engasjere 
seg i byen/nærmiljøet vårt. 
 

 
 
 
 

Trafikksikkerhet 

Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 
 
 

Pukkverket. 
 Status og videre arbeid. 

 Forankring i foreldregruppa 
 

Teknisk utvalg kommer på befaring på 
Pukkverket førstkommende tirsdag. 
Saksbehandler i kommunen opplyser at det 
har vært dialog mellom Teknisk utvalg og 
Stark og co. FAU på Landvik og Landvik 
skole har uttrykt ønske om åpen prosess slik 
at de kan holde seg oppdatert på 
saksgangen. Vedtak utsettes til kommunen 
vet hva som skjer med E18 (vår 2019). 
Kommunen stiller seg positiv til 
næringsutvikling, men er negativ til planene 
for veitilgang ved Landvik skole. 

Kenneth, Tom 
 
 

Psykososialt 
miljø, 
skjermbruk, 
nettbruk 

Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 

 Nettarrangement til høsten. Hva 
lander vi på? Innspill Nettgruppa. 
Innspill fra Møyfrid og Kenneth etter 
siste SU-møte 

 

Diskusjon for innhold i neste års 
storforeldremøte: Det kommer fram forslag 
om et mer interaktivt nettvettkurs. Gunhild 
vurderer dette videre. Det framkommer også 
forslag om å invitere Grethe Sødal fra 

Gunhild (sende 
resultatene til FAU 
før møtet) 
 
 



 
 

Grimstad kommune for å snakke om 
mobbing.  
Skolen stiller seg positivt til å evt ha et ekstra 
storforeldremøte. FAU kan derfor arrangere 
et arrangement tilsvarende det vi hadde i 
januar, i tillegg til det årlige storforeldremøtet 
på høsten. 
 
 
 
 
 

Nettvettgruppa, 
Møyfrid, Kenneth 
 

Hjem-skole-
samarbeid 

 Hvordan kan vi som foreldre skape 
godt læringsmiljø for våre barn? 

Hva er hjem-skole samarbeid?  
Vi vet hva skolen forventer av oss, men litt 
mindre om hvordan vi kan møte disse 
forventningene. 
 
Prosjekt over fire år i kommunene Lillesand, 
Grimstad, Arendal jobber med helse i skole 
hjem samarbeidet. 
 
Oppfølges neste møte. 

 

Læringsmiljø 

Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 

Erfaringer fra skoleovertakelsen God erfaring fra i år, men Landvik får 
dessverre ikke dette tilbudet neste år. 

Gunhild 

FAU blir mer 
synlige 

Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 
 

 FAU har opprettet en lukket 
facebookside: FAU Landvik. Vi har 
tidligere bestemt å lage noen 
skriftlige «kjøreregler» på hvordan 
dette skal håndteres fremover. Kort 
gjennomgang av kjøreregler. 

 FAU bestemte i forrige møte å 
oppbevare FAU-dokumenter i en 
skytjeneste. Kort gjennomgang 

 

Oppfølges neste møte 
 
 
 
 
 
 
Oppfølges neste møte  
 
 
 

Silje 
 
 
 
 
 
 
Kenneth 

Skolefoto 

 
FAU var i forrige møte positiv til 
konkurranse om skolefotografering, og 
ønsker å se nærmere på tilbudet Lima 
Foto har. Beslutte om vi ønsker å bytte til 
LIMA foto fra neste vår.  

Skolen har avtale med Foto Norden. FAU 
ønsker at skolen skal åpne opp for 
konkurranse. Det er ønskelig med en 
skolefotograf som kan gi lavere pris og flere 
valgmuligheter enn den nåværende. Skolen 
bør vurdere andre alternativer og Lima Foto 
sitt tilbud virker attraktivt. 
 

Kenneth/Vibeke 
(sende ut 
informasjon om 
tilbudet før møtet) 

Fast punkt 

Orientering fra 
KFU 

 Oppstartsmøte for FAUene til høsten 

 Kommunebudsjettet og 
skolesektoren 

 
 

Kenneth 

Fast punkt 

Innspill fra 
klassekontakter 

Lærertetthet på kommende første trinn. 
Virker å være mange elever per lærer. 
Forholdet til ny lærernorm? 

Det jobbes for å øke lærertetthet. 
Bemanningsnormen er uten konkrete løfter 
og planer for hvordan den skal løses. Den er 
altså ikke definert presist. Skolen jobber med 
å utnytte de ressursene vi har på best mulig 
måte for neste års 1.klassinger. Klassene blir 
25X3. Skolen jobber for å få en god 
pedagogdekning på 1. trinn.  

Gunhild 

Fast punkt 

Saker til og fra SU 
 Kort orientering om forrige SU 

 Saker til SU? 

Nettvett  Møyfrid 

Fast punkt 

Agenda for neste 
FAU-møte 
 

 
Endre tidspunkt for neste FAU-møte? 
 
 

JA. MØTET ENDRES TIL 31. MAI 18.30  

 


