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

Referat til møte torsdag 18.02.16 , fra kl 18 til 20.
Sted: Personalrommet på Landvik skole
FAU (bare foreldre) møter kl 1800 og går gjennom sakslista.
Øvrige som er med i SU kommer kl 1845 (Ansatte, elever, adm. og politisk oppnevnt representant)
Hvis FAU er klare, så begynner felles SU møte 1845.
Tilstede: Jan Thelle, Kenneth Olsen, Cecilie Heldal, Jan-Asle Gustavsen, Kari Vigre
Ansatte: Anne Holmen, Kristin Haga
Ledelse: Gunhild Espeset, Odd Einar Halvorsen,
Oppvekst og utdanningsutvalget: Marit Grepstad
SAKSLISTE FAU/SU:
SAK 26/15-16 2 REFERAT FRA MØTE 12.11.2015
- Se vedlegg referat SU og FAU.
o Utfallet av evaluering var at skolen beholder timeplan på It’s learning.
 Det er unntak ved behov
o Evalueringen var ikke utført som i referat.
SAK 27/15-16 TILSYN FRA FYLKESMANNEN
-Status i saken
- hva er gjort for å lukke lovbruddene?
- definisjon på en krenkelse, fremlagt på foreldremøte
- foreldrenes innspill er nå samlet og vil bli behandlet videre.
- Bør det være en generell definisjon for de voksene, og en mer
«barnevennlig» definisjon.
- alle skal involveres: elever, ansatt og foreldre
- Definisjonen av krenkelse må nå innarbeides hos alle.
- Skolen skal ha møte med en skolefaglig instans for å lukke utestående saker fredag 19
februar.
- Bør FAU være med i noen prosesser? Skolen kommer tilbake til dette.
- Har vi løst problemstillingen ved å dele i to møter?
- Hva betyr det i praksis å følge det psykososiale miljøet?
- målbare undersøkelser?
- Hva gjør skolen for å forbedre det psykososiale miljøet.
- Hvert trinn har sitt opplegg for å forbedre det psykososiale miljøet
- Skolen bør lage en liste over hovedpunkter som gjøres, slik at FAU kan følge disse opp.
- Skolen ser på dette.
SAK 28/15-16 BUDSJETT 2016
- Samme budsjett som i fjor, oppjustert med prisindeks
- 434 elver, 10-15 elever mer neste år
- Ingen ekstra bevilgninger grunnet flytting
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SAK 29/15-16 MIDLERTIDIG SKOLE PÅ GAMLE HIA
- Skyss
o Når kommer informasjon om hvem som har skyss
 Listene er nesten ferdig.
 Totalt 39 som får skyss. Utregningene kan fås svar av Joakim
Mostad, AKT
 Skolen vil gi melding om når dette er bestemt.
o Hvilke kriterier settes for å få skyss? 4 kilometer
o Hvordan vil skyss organiseres?
 Skyssen vil gjøres til felles beste
o Trygg skolevei: hvis det er gang/sykkel vei er det trygg skolevei.
- Uteområdet
o Sykkelvei opp mot Dahlske skal bli ferdig til høsten.
o Sykkelstativ bak «luftslottet»
o Kommunen skal kuttes ned og rydde i skogen mot Dahlske, her sal det også
opp lekeapparater
- Hvordan organiseres driften når skolen er delt?
- Trafikksikkerhetstiltak?
o Bør det være skolepatrulje? Rundkjøring Statoil og Ericsson
o Grimstad kommune skal bli trafikksikker kommune
 Skolen vil gå igjennom skolevei og bekledning
o Innkjøring ved HiA, hva skjer der
o Busstopp ved Ericsson/Dahlske
o Mulighet å kjøpe bussplass, 360 kr måneden
SAK 30/15-16 RESULTATER FRA NASJONALE PRØVER
- Tas opp neste gang
SAK 31/15-16 STATUS PÅ ØKONOMI FOR FAU (VIBEKE)
- 78000 på konto, etter at trivselsledere har fått 10000 til frisbee og frisbeekurver.
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SAK 32/15-16 INNSPILL/SPØRSMÅL/INFORMASJON
- Fra elevråd
- Fra foreldrekontakter
- Fra kommunalt foreldreutvalg
o Ønsker å etablere seg som stiftelse
o KFU vil bidra til at FAUene i Grimstadskolen skal kunne fylle sin rolle på en
best mulig måte. KFU vil derfor arrangere et kurs for FAU-representanter.
Kurset vil bli holdt tidlig i skoleåret og første gang i 2016K.
 Oppstarts kurs
o Hva er kommunens forventninger
o Hvilken rettingslinjer har du
o Hva bør kurset inneholde
 FAU org. Kart
 Skolekart
 KFU trenger tilbakemelding fra FAUene om hva de selv mener at de
trenger av informasjon i rollen som FAU-representant. Send tanker
om dette til FAU-på Landvik (e-post) før 2. mars. Kenneth tar med
innspillene til neste møte i KFU.
o Etablering av årshjul for FAU
 Hvert FAU spiller derfor inn punkter som de har eller mener at de
burde ha på sitt årshjul.
o KFU trenger innspill til dette før 2. mars, send e-post til FAU-medlemmene.
SAK 33/15-16 EVENTUELT
- Lage vedtekter for FAU ved neste møte.
- Bør møte tiden utvides?

Innspill fra Oppvekst og utdanningsutvalget:
De vil gjerne være tilstede, det kommer vara hvis ikke.
Vil være ett talerør for FAU/SU inn mot utvalget.
Jan-Asle Gustavsen
-referent-
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