Landvik skole
Gjærbrøndveien 250, 4886 Grimstad
Tlf skole:372 50 500
Tlf SFO: 372 50 502

Referat til SMU/SU-møte 101017
Sted: Personalrommet på Landvik skole kl 17-20
Innkalles: Kenneth Olsen (FAU-leder, Marit Grefstad (politiker), Solfrid Erlandsen (andre ansatte),
elevrepresentanter Håvard og Thea
Tilstede: Odd Einar Halvorsen (fagleder)
Referent: Gunhild Espeset, rektor
SAK 1/16-17: Hjertesone
På FAU-møtet 8. juni gikk Landvik skole går inn for å gjennomføre et forprosjekt om «Hjertesone» fra
høsten 2017.
Forprosjektet gjennomføres i forbindelse med ny Trafikksikkerhetsplan 2018 – 2021.
«Hjertesone» går ut på at Landvik skole, fra en nærmere avklart dato i 2018, tar sikte på å ha et bilfritt
miljø i og rundt skolen, inkludert nærliggende idretts- og aktivitetsanlegg. Mange foreldre kjører også
barna sine til treninger og kamper på Landvik. «Hjertesone» skal gjelde hele døgnet og hele året.
Ordningen tar sikte på å fremme sikker skolevei, bidra til bedre helse og styrke miljøet omkring skolen.
Erfaringene fra Landvik skole vil bli oppsummert før nyttår og brukt i innføringen av ordningen først og
fremst ved kommunens grunnskoler.
Mange aktive voksne bruker bil til kamper og treninger. Ved innføring av «Hjertesone» vil også disse
brukerne måtte forholde seg til gjeldende ordning.
Elevrådet tegner inn sitt hjerte på et kart over området.
SAK 2/16-17: Pukkverket
FAU og rektor har sendt høring om pukkverket. Målet er å hindre at pukkverket bruker Gjærbrøndveien
som hovedtrase for sine biler.
Sak 3/16-17: Nytt skolebygg, uteområde
Nytt skolebygg ble tatt i bruk fra august 2017. Åpningsfest var 14.september. Vi er svært fornøyde.
Renovering av gammel del er ikke ferdig.
Uteområdet jobbes det med.
Oppgave til elevrådet:
Hva vil vi ha i skolegården vår?
Alle representantene tar dette opp i klassene sine ? Fra 1.-4.trinn bør elevrådet ta en runde i klassene.
Alle forslag samles hos elevrådet igjen. Ønsker tas med til FAU.
Sak 4/16-17: Skolestruktur
Forslag til ny skolestruktur i Grimstad kommune legges frem i disse dager
Sak 5/17-18: Skoleovertagelse uke 7 2018 ved Landvik skole. Studenter fra UIA skal prøve seg ut som
lærere en hel uke.
Sak 6/17-18: Erasmus+. Skolen har fått innvilget 2 europeiske prosjekt .
Sak 7/17-18: Endring kapittel 9a. 1.august 2017 trådte endringer om kapittel 9a i kraft.
Sak 8/17-18: Økonomi.
Det er kutt i sektoren vår.
E-post: landvik.skole@grimstad.kommune.no
Hjemmeside: www.grimstad.kommune.no/landvik-skole
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Sak 9/17-18: Eventuelt

Gunhild Espeset
-rektor-
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