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Hildegunn Omland Adde, FAU-representant 1A
Therese Olsen Bjerkholt, FAU-representant 1B
Tone Moi Foss-Johnsen, FAU-representant 2B
Hanna Møretrø Grande, FAU-representant 3A
Anita Andraa Andersen, FAU-representant 3B
Vibeke Berntsen Egge, FAU-representant 4. trinn
Hege Engenes, vara FAU-representant 5B
Elisabeth Johnson, FAU-representant 6A
Ingvild Young Raknes, FAU-representant 6B
Berglind Fjola Smaradottir, FAU-representant 7. trinn
Hogne Rydningen, konstituert rektor ved Fjære Barneskole

Fraværende:
 Audny Hoveland, FAU-representant 2A
 Cathrine Beate Andersen, FAU-representant 5A
 Anne Grethe Erlandsen Hjembo, FAU-representant 6C

Sak 30: Læringsmiljøsenteret og Spekter
Læringsmiljøsenteret(LMS) skal samarbeide med skolen i arbeidet med å skape
et trygt og godt skolemiljø. Ledelsen skal denne uka gjennomføre møter med
LMS og Fylkesmannen. Målet med møtene er å bli enige om veien videre, og lage
et program for videre arbeid. Mer informasjon om dette vil komme. Det
opprinnelige oppdraget og programmet har måttet utgå, blant annet etter
innspill fra foresatte. Rektor informerer om at Fjære barneskole arbeider mye
med å sikre at alle elever har det trygt og godt på skolen. Mye får skolen godt til,
og noe kan skolen bli bedre på.

SPEKTER er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke
mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Dette er en anbefaling fra
Læringsmiljøsenteret og Veilederkorpset. Dette er en undersøkelse som
gjennomføres på Fjære Barneskole (3. – 7. trinn) i disse dager, og følger råd og
retningslinjer fra Læringsmiljøsenteret. Undersøkelsene gjennomføres og lagres
digitalt. Dette vil gjøre etterarbeidet enklere. Noe av etterarbeidet er blant annet
å kvalitetssikre opplysninger gjennom samtaler med elevene i etterkant. Her
ønsker man å avdekke evt saker, igangsette tiltak og deretter følge opp.
Det har vært noe skepsis/reaksjoner fra noen foresatte til denne undersøkelsen.
Noe av kritikken går ut på at det er kort varsel før undersøkelsen, at spørsmålene
kan være utfordrende for mange barn og at undersøkelsen også burde gjelde
elevens forhold til voksne ved skolen. Disse påstandene diskuteres også blant
representantene i FAU. Rektor forteller at de kommer til å gjennomføre
undersøkelsen i denne omgangen, og vurderer om det er noe som bør gjøres
annerledes eller ikke gjennomføres ved en senere anledning.

Sak 31: Forskrift om felles ordensreglement for Grimstadskolen
Det ble vedtatt nytt ordensreglement for Grimstadskolen i kommunestyret
01.03.18. Dette er en overordnet plan som må sees på opp imot det
ordensreglementet vi allerede har. Alle FAU-representanter skal lese nøye
gjennom dette reglementet frem til neste FAU-møte, slik at denne jobben kan
gjøres da. Rektor forteller også at dette reglementet skal gås gjennom i hver
klasse, slik at alle elever blir klar over sine rettigheter og plikter.

Sak 32: Ferie SFO
I Lillesand er det innført en ordning hvor man betaler for SFO 11 måneder i året,
slik at det kun er juli måned man ikke betaler for. Dermed slipper man
utfordringen med ferie-sfo. Ferie-sfo er ikke gunstig mtp at det kan være
vanskelig for mange barn å dra på SFO på ukjente skoler med ukjent personell.
Ferie-sfo er også kostbart. Skolesjefen i Grimstad kommune mener dette ikke lar
seg ordne av økonomiske grunner. Dette er en sak KFU jobber med.

Sak 33: Hjertesoner

Hjertesoner er en trafikksikkerhetsplan som skal gjennomføres i kommunen fra
2019-2021. Dette skal redusere bilbruken i og rundt skolens område, sikre bil- og
bussfrie soner og lage faste drop-off-soner med egne vakter. Landvik og Holviga
barneskole er de første skolene som skal begynne med dette. FAU skal være med
på å «lage hjertet» rundt skolen.

Sak 34: Beredskapsteam
KFU jobber med å få i gang et beredskapsteam på skolen, som kan kontaktes
dersom det skulle være behov for det. Dette kan for eksempel brukes i vanskelige
saker som ved mobbing. Beredskapsteamet kan bestå av PPT,
kommunepsykolog, skolesjef, evt fysioterpeut og gjerne representanter fra
klasser, slik som pedagoger og miljøarbeidere.

Sak 35: Årshjul FAU
Det foreslås en egen fast «årsplan» for FAU-møtene. Dette innebærer at visse
temaer fast står på sakslistene hvert år. Blant annet er både julesamlingen, 17.
mai – arrangementet og skolens sommerfest temaer som går igjen hvert eneste
år. Alle er positive til dette, og dette arbeidet planlegges og gjøres ved neste FAUmøte.
Representantene for 5. og 6. trinn får i oppgave å informere sine trinns
foreldrerepresentanter/17.mai-komiteèr om å ta en opprydning i 17.maipermene. Det fortelles om at mye i disse permene er svært utdatert og rotete.
Det oppfordres også til å lage oversiktlige sjekklister/punkter/informasjon, slik
at det kan gjøres enklere å arrangere hvert år.
Det tas opp at lykkehjulet som brukes ved 17.mai ekene hvert år, er i svært dårlig
forfatning. FAU-leder skal høre med rektor om dette er noe man kan utfordre
noen til å lage ved skolen, ved at FAU betaler for tingene som trengs.

Sak 36: Nye 17. mai leker
6. trinns 17.mai-komite søker FAU om midler på 10.000 kr for å kjøpe nye 17.mai
leker. Dette innvilges, mot at lekene tilhører FAU og skal ikke brukes av skolen.
Sak 37: Eventuelt

 Det kommer spørsmål om alle trinn bør ha et obligatorisk
foreldre/foresattmøte hver vår, hvor fokuset er klassemiljø. Her kan ulike
temaer tas opp og diskuteres blant foresatte. Dette kan være positivt for
å bli kjent med flere foresatte på tvers av trinnet, noe som er gunstig både
for elever og voksne. Det kan evt inviteres inn instanser utenfra som kan
presentere ulike temaer. Det er noe skepsis blant noen på møtet, som
mener at dette vil kreve mye arbeid fra kontaktlærer, at det ikke vil være
godt nok oppmøte på slike kvelder, og om dette egentlig har noen gevinst?
Saken tas opp igjen på neste FAU-møte.
 Rektor kommer med en gladnyhet. Alle innspill fra foresatte, elever,
skolens personell o.l ang skolepakke 3, er sendt inn til samarbeidsutvalget
og er ferdig behandlet. Ingenting er vedtatt, men Fjære barneskole er en
klar nr 1 til å bli prioritert! Dette er positivt. Dessuten skal det være heis
på plass i hovedbygget så snart som mulig, i alle fall skal det være klart til
neste skoleår.
 Turid Fløystad er engasjert ved skolen frem til 15.04.18. Rektor vet ikke
mer enn det.
 SFO-leder Trine Larsen – for tiden i permisjon har sagt opp sin stilling. Det
vil bli ny utlysning av denne stillingen i løpet av våren.
 Det er fortsatt konstituert ledelse ved skolen. Rektor har gitt beskjed til
kommunen at dersom disse stillingene skal utlyses, må dette gjøre så raskt
som mulig mtp kontinuitet og stabilitet på lang sikt.
 Det kommer spørsmål om det settes inn pedagogisk vikar dersom
kontaktlærer er syk? Rektor svarer at de strever med å få tak i pedagoger.
De jobber kontinuerlig med å skaffe tilkallingsvikarer, men det er svært
vanskelig. Miljøarbeidere som kjenner klassen godt, rykker ofte opp som
«lærer», i tillegg til at det settes inn ekstra miljøarbeider. Dette er ikke en
økonomisak.
Det spørres også om ikke hjemmene bør få beskjed dersom kontaktlærer
er borte og det settes inn vikar? Blant annet for å sikre at evt vismameldinger kommer frem til riktig person. Rektor svarer at ved fravær over
lengre tid, gis det kontinuerlig informasjon om dette til hjemmene. Noen
lærere sendes også ut meldinger om at de er borte.
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