
 

 GRIMSTAD KOMMUNE 
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

 

Saksliste og referat for KFU-møte nr. 3 2019/20 
Møtedato: 6. november 2019 Møteleder: Johan Martin Ugland 

Møtetid: Kl. 18.00-20.30 Referent: Barbara Diel Riefenstahl (rep. Jappa) 

Møtested: Rådhuset Neste møte: Ekstraordinært møte 18.11.19, kl. 18.00 for 
innspill til budsjett 2020 
Onsdag 04.12.2019 kl. 18:00-20:00  

Til stede: Ole Magne Torgrimsen (Landvik), Johan Martin Ugland (Holviga b.), Barbara Diel Riefenstahl (Jappa), Svein Ivar 
Trondahl (Fevik), Atle F. Sandberg (GUS), Christian Bjørke (Fjære b), Beate Frøysnes (Frivoll), Gunvor S. Almlie 
(GUS), Birger Håland (Langemyr sk.), Kim Jonny Wilhelmsen (Hesnes),  
Arne Mowatt Haugland (Oppvekstsjef), Astrid Glimsdal (PPT), Roald Abrahamsen (enhetsleder Frivoll skole) 

Forfall: Gunnar Edvard N. Gundersen, Jørgen Ugland (Holviga u.), Gro Martinsen (Fjære u.), Arve Foss (DRUS), Ole Martin 
Hodnebrog (Frivoll, FAU), Anne Kirsten Galteland (Fevik), Beate Juliussen (Hesnes montessoriskole), Magne Aas 
(Holvika u), Gunn Hermansen (Eide), 

Kopi til: Arne Mowatt Haugland (Oppvekstsjef), Astrid Glimsdal (PPT), Roald Abrahamsen (enhetsleder Frivoll skole) 

 

Saksnr. Beskrivelse Referat / vedtak Oppfølgning 

1 Referat forrige møtet, 
innkalling 

Godkjent 
Sak 3 og 5 ble behandlet før sak 2, og sak 2b før 2a av praktiske 
årsaker. 

 

2a Oppvektsjefen 
orienterer om 
kommunens budsjett 

Orienteringen hadde fokus på tiltakene 7-1 i omvendt rekkefølge:  
Budsjett fra forslagspermen vist. Omfanget er faktisk større for sektoren 
pga tariffbetingede lønnsøkninger og enkelte prioriteringer. 

 Alle 11 tiltakene ble vist i tabell, samlet for hele sektoren 

 16,7 mill. må spares. Skolens budsjett er for det alle meste 
lønn. Det er lite handlingsrom for den enkelte skole for å gjøre 
annet enn å redusere lønnsutgifter. 

 GK (Grimstad kommune) ligger i Kostra gruppe 13. 
Gruppeinndelingen baserer seg på likheter i antall innbyggere, 
struktur, tilbud osv. 

 Barnehagene drives rimelig, kultur drives rimelig, men GK har 
en dyr skolestruktur. Det er 11 skoler til sammen, derunder 
noen forholdsvis små skoler noen, store skoler andre steder.  

 Det finnes 600 ledige skoleplasser. 

 FDV- kostnader er høye for mindre skoler og for skoler som 
ikke har utnyttet kapasiteten. Dette handler ikke om friskolene, 
men om utnyttelsen på den enkelte enheten. 

 Kaupang har sine prognoser for framtidig elevvekst. Stipulerer 
mest vest i kommunen, ikke i øst. 

 Nå stipulerer Kaupang vekst for 150 barn, ikke 300 som i 
skolepakke 3.  

 Politikerne må spare en gitt sum. Hvis ikke tiltakene ikke er 
ønskelig, må det finnes et annet sted å spare fra. 

 
Tiltak 7: 1,2 styrkningsårsverk kuttes i Storgata bhg fordi flerspråklige 

barn er jevnere fordelt i kommunen. 
Tiltak 6: Avslutte avtalen med Skonnerten Solrik 
Tiltak 5: Økt foreldrebetaling i SFO. SFO er en lovpålagt tjeneste, men 

betalingen er ikke lovregulert. (Innspill fra Jappa FAU: rundt 12%, 
søskenmoderasjonen kan ramme flerbarnsfamilier hardt.) 
Tiltak 4: Nedbemanning i Kvalifiseringstjenesten. Færre flyktninger, 

lavere statlig tilskudd.  
Tiltak 3: Redusere elevkostnad på Langemyr skole. Det går 31 elever 

der nå. (Innspill Langemyr FAU: Kaupang baserer seg på 2018 tall, 
reduksjonen i antall årsverk har allerede funnet sted) 

Ekstraordinært møte 
18.11.19, kl. 18.00 for 
innspill til budsjett 2020 
Leder finner sted og kaller 
inn. 
 



Tiltak 2: Mindre bruk av «ikke-pedagogisk» ressurs i grunnskolen 

(«miljøarbeidere/assistenter»). Her ligger GK høyt i forhold til resten av 
Norge. Begynne nedbemanning i 2020, full effekt i 2023. Det er ikke 
nødvendigvis antall tilrådinger fra PPT / vedtak fra enhetsleder, men 
det gjelder mest antall timer per elev. Lærernormen er oppfylt. 
Spm fra de FAU samlet: 

1. Hvilken plan har kommunen for elevene som nå har tilrådd en 
slik ressurs når denne ressursen faller bort? 

2. Hvilke konsekvenser vil dette ha for barn og unge på lang 
sikt? 

Svar: Det antas at timetallet som tilrås er høyere enn man kan 

finansiere og høyere enn i andre kommuner. Det antas at vedtakene 
som enhetslederne fatter legger timetallet for høyt. Skolene skal 
utfordres til å organisere miljøteamet mer effektivt. 
Tiltak 1 skolestruktur:  

Legge ned Fjære b og samlokalisere til Fevik, mens Fevik u 
omlokaliseres til Fjære u. Spesielt at det berører 3 skoler på en gang. 
Dette berører identitet, historie, skolevei og mye mer. 
Innspill Fra FAU Fjære og Fevik samlet: 

 Det er relativt marginale tall å spare sammenliknet med de 
konsekvensene det har for lokalsentrene. 270 6-12 åringer får 
disse endringene for å spare 6 millioner. Tallene fra Kaupang 
er driftstall som er forelda. Fevik er rimelig i drift og har spart 
allerede. Fjære b er heller ikke så dyr i drift selv om den er 
erklært kondemnabel. Å bygge nytt er et annet kapittel, men 
langt fram i tid og alltid dyrere enn planlagt. Logikken mangler 
når det da bygges ut to boligfelt. Dette er ikke med i Kaupang. 
Langsiktigheten mangler. Kaupang antas underestimere 
byggekostnader for ny skole (Jmf Tromøy). Det må tenkes 
lengre enn hjelpe med det aktuelle underskuddet. Kan Fevik 
skole brukes som modell for ny 1-10 skole på Fjære? 

 Transportkostnaden mangler i budsjettforslaget. Det er en 
høyere kostnad muligens mer enn 1,4 millioner p/a., mens å 
busse Fjære u til Fevik u er bare 200.000 i skyss p/a. 

 Hva er motivasjonen bak å samle barneskolen og 
ungdomsskolen- Går man bort fra 1-10 tanken? 
Underkapasitere man nå igjen som for Jappa og GUS i sin tid. 

 600 ledige plasser betyr ikke at pedagoger er ansatt for det, 
og de koster mest. Det er bare mer plass til hver unge. Ikke 
brukes det penger til bøker osv. Dette kan ikke spare så mye. 

 Lokalsamfunn Vil/Lia vil lide, barn vil spille på samme klubb og 
da bytte til Fevik. Mangel på gjennomtenkt distriktspolitikk. 
Boligplan mangler. 

 GK ser ut til å havne i bakleksa gang på gang. Hva med 
skolepakke 3? For foreldregruppa virker de ulike forslagene da 
tilfeldige. 

Andre opplysninger: 

Byggekostnader antas nå å være 35000 per kvm, 12 kvm per elev som 
byggetall, det kan bli en høy belåning for å bygge på Vik. Så må en 
huske Frivoll skole. Den ser ut til å bli forbigått nok en gang.  
Konklusjon etter orienteringen: 

KFU skriver en uttalelse med overordnet perspektiv: huske å ha bedre 
forslag med, vise til OPS samarbeidet, ikke sette skolene opp mot 
hverandre, komme med bedre sparetiltak om mulig. 

2b Alternativ 
opplæringsarena 

 Kommunen skal etablere en alternativ læringsarena. Fra 
Hommedal prestegård til H skolegård (modell Abilsø gård, 
Oslo) 

 Prosjektgruppen (Roald A. Astrid G, Ellen B og Arne Mowatt 
Haugland) har studert Sandum Hove og Abilsø. 

 Skolegården gi en praktisk tilnærming en dag i uka for å styrke 
de andre 4 dagene. Abilsø – modellen virket best for 
Grimstads behov. 

 Tilbud til både gutter og jenter.  

 Per i dag finnes det bare kostbare enkelttiltak, ofte kortsiktige 
og forskjellige på skolene, men det finnes ikke et organisert, 
langsiktig tilbud. 

 Målet er å forebygge frafall, få flere gjennnom vgs, redusere 
antall unge som faller utenfor (uføre, arbeidsledige osv.). Dette 
gjelder ca 50 elever med 1:1 eller 1:2 (to voksne) i GK. Disse 
vil kunne ha utbytte av det. 

Kick-off 23.1. 2020, spre 
informasjon via FAU, 
Framsnakke tilbudet, 
dende en FAU til kick-off 



 Det er ikke en spesialskole, men et tilbud for tidlig å skape mer 
rom i normaliteten og legge dette til lokalsamfunnet. 
Friskolene i GK har mange av de samme utfordringene. 

 Å forebygge frafall er en samfunnsoppgave og en stor gevinst 
for samfunnet å få disse unge ut i utdanning og 
arbeid.Hommedal skal ikke være blåkopi av Abilsø, men et 
eget prosjekt. 

 VG2 Bygg fra Dahlske er i gang med å lage verksted. I 
Grimstad ønsker man å begynne tidligere. Det blir et 
nybrotsarbeid å begynne med de yngste. 

 Det vises til Lysbilder fra prosjektgruppen for kostnader og 
detaljer. Referat for kommunestyretmøtet 17.6.19 viser til 
dokumentene Målet er å starte opp høsten 2020.  

 Fevik maritime har vært eneste tilbud, opphører juli 2020. 

 Opprette dette som en ideell stiftelse. Styret med bredt 
kompetanse. Miks av ansatte og frivillige. En stiftelse kan 
håndplukke ansatte. 

 Sponsor støtter. Kommunen bidrar med 100% pedagog og 
50.00 p/a for materiell. Den enkelte skolen «kjøper» seg plass. 
Andre kommuner kan kjøpe seg inn. 

 Kan i tillegg gi en positiv omdømme effekt for GK. 
KFU er positiv til dette. 

3 Utestående saker fra 

forrige møte 
1. FAU-opplæring: Informasjonsmalene fra Anne Kirsten 

Galteland er sendt rundt. 
2. Trafikksikkerhet: Svein Frøytlog som hadde saken har gått av 

med pensjon. Saken ligger i teknisk etat v/ Heidi Steen 
Halvorsen.  
Fevik har egen saksgang med kommunen om belysning. 
Landvik har flere aktører inne. Saken er komplisert, bl. a. ikke 
godkjente innkjørsler osv. FAU Landvik har egen komite for 
saken.  

3. Valg av plattform for kommunikasjon. Referater og viktige 
dokumenter legges ut på kommunal side. Går gjennom 
Solveig Jentoft. Flere forslag Its, Teams, facebook. Det siste 
når lettest. 

1. Representantene 
tar dem med til 
sin FAU. 

2. Skolesjefen ber 
om informasjon 
og sender e-post 
til KFU leder. 
Landvik saken 
tas opp i neste 
møte, 
kommunalt 
ansvarlig bes til 
møte. 

3. KFU-Leder lager 

4 Videreføre saker til 
neste møte 

1. Spesialundervisning Invitere Astrid Glimstad 
en gang til? 

5 «Aktuelt» fra FAU-ene Holvika: El-sparkesykler ikke inn på skolegården. Glade for 

budsjettforslaget, men redde for at det ikke blir noe av det. 
Fevik: FAU jobber for å se det positive, arrangerer markering og fest, 

1-10 skole som fungerer, personale og barn som trives, lavt 
sykefravær. Åpen skole i morgen, hele bygda arrangeres. 
Ellers: Ekstraordinært møte snart der det lages en uttalelse. Også et 
samarbeid med Vik for å lage en felles uttalelse. Det er bl.a.  stipulert 
16 busser hver dag.  
Frivoll: FAU ser at Frivoll ikke er nedleggelses truet selv om skolen er 

erklært kondemnabel. En vanskelig skvis i forhold til de andre skolene 
som enten legges ned eller bygges nytt. 
 

Høre aktuelt fra de andre 
skolene neste gang. 

6 Eventuelt Skolesjefen orienterer kort om hensikten med det kommunale 
ordensreglementet. Skal revideres våren 2020, men må presiseres før 
den tid. 
KFU, elevrådene m. fl. blir bedt om innspill  
§ 7 om røyk og snus: Vaping med og uten nikotin, e-sigaretter og 
liknende. Dette kommer inn som en presisering av eksisterende, 
politisk besluttede forskrift. 
FAU Fevik hadde temaet oppe allerede. Også andre rusmidler kan 
vapes.  
KFU er positiv til presiseringen. Saken trengs ikke tas med til FAU-ene 
anna enn til orientering. 

KFU medlemmene 
orienterer sine FAU. 

7 Neste møtes referent Gunvor Sofie Almlie (GUS) 
Det minnes om ekstraordinært møte: mandag 18.november kl. 18.00, 
innkalling kommer 

 

 
  


