
 

FAU på Landvik skole  

(foreldrerådets arbeidsutvalg)  

 

Saksliste - oppstartsmøte 2018/19 for FAU- og klassekontakter 

 
 

Saksnr. / sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

1.18/19 

Velkommen 
 Kort presentasjon av deltakerne. 

 (plassering per trinn)  
  

 
 

2.18/19 

Foreldrerådets 
arbeidsutvalg 

 Skole-hjem-samarbeidet 
 Roller 
 Hva er en sak for FAU? 
 Hva jobber FAU på Landvik 

med?  
 Hvem er med i FAU? 
 Hvordan jobber FAU? 
 Kommunikasjon og bruk av 

Facebook og Spond  

Alle foreldre er med i foreldrerådet. FAU er 
foreldrerådets arbeidsutvalg. Foreldrekontaktene og 
FAU skal representere foreldrestemmen ovenfor 
skolen. 
 
For å best mulig kunne representere foreldregruppa, 
ønsker vi å ha god kontakt med foreldrekontaktene. 
Ingen sak er for liten, ingen sak er for stor. 
Terskelen for å melde saker skal være lav. Ta 
kontakt med trinnets FAU-representant. FAU har 
egen facebook-side, vi ønsker at foreldrekontakten 
videreformidler til klassen sin den informasjonen 
som blir lagt ut på FAUs facebookside.  
Fau bruker Spond-appen til møte-innkalling.  
 
Presentasjon av fjorårets arbeidsprogram: 
Trafikksikkerhet ++ … 
 
Vi prøver å dele oss inn i arbeidsgrupper etter 
interesseområder. 
 
Vi ønsker å inkludere vararepresentantene for å 
representere en større del av foreldregruppa. 

 

3.18/19 

Informasjon fra 
rektor 

- Hva tenker skolen om «skole-
hjem-samarbeidet» 

Hjertesoner ble presentert av Svein Frøytlog, 
Landvik er pilotskole i dette prosjektet, som går ut 
på å lage en trafikkfri sone rundt skolen. 
 
Rektor sier at det er en forutsetning med en god 
dialog mellom skole og hjem. Kontaktlærer, rektor, 
klassekontakter og FAU må ha et godt samarbeid.  
Gi skolen tilbakemeldinger, det er hyggelig med 
gode tilbakemeldinger også. Vi kan gjøre hverandre 
gode! 
Kidsa koder, oppfordring frå FAU som skolen tok på 
strak arm. 
 

 

Møtedato: 5. september 2018 Møteleder: Kenneth / Gunhild 

Møtetid: Kl. 19.00 - 21.00 Referent: Møyfrid Aarsland 

Møtested: Personalrommet, Landvik skole Neste 
møte: 

26.09.18 

 

Til stede: Gunhild Espeset (rektor), Hilde Igland (fagleder), Kenneth Olsen (leder Fau), Bente Nagel (1A) Cathrine Ramsland (1A), Marianne Langemyr (1B), Silje 
Evensen (1C), Elin Igland (2A), Trond Espen Olsen (2C), Jenny Bråten (3A, Kristi Renate Stalleland (3B), Siv Elisabeth Helleland (3C), Morten Helland (4A), 
Marit Hansen (4B), Bergithe Torp Bø (4C), Sandra Charlotte Bjerk (5A), Ranveig Johansen (6C), Marion Aateigen Flak (7A), Anne Skarpeteig Harkestad 
(7B), Gunnar Edvard N. Gundersen (FAU 1.trinn), Silje Dowerdock (FAU 3.trinn), Ole Magne Torgrimsen (FAU 4.trinn), Atle Sandberg (FAU 5.trinn), Møyfrid 
Aarsland (FAU 6.trinn), Vibeke Haugen (avtroppende kasserer) 

Forfall:  

Kopi til: Gunhild Espeset, Hilde Igland 



4.18/19 
Viktige prosjekter og 
hendelser for 
skoleåret 2018/19 
 

 Tilsyn med 
spesialundervisning 

 iPad i skolen 
 Hjertesoner 
 Helsefremmende skoler 
 Foreldreskolen 
 Kidsa koder 
 Annet.  
 

Fylkesmannen fører tilsyn. Det er nasjonalt tilsyn 

på spesialundervisning, tilsynet er medpå Grimstad 
kommune og  gjøres på Landvik skole og Fevik er 
tilsynsobjekt. Tilsynet bygger på skoleåret 
2017/18.føres på fjoråret. Tilsyn er positivt og en 
mulighet til å få ting endre betre Dette er en god 
mulighet til å få ting på plass. Tilsynet kommer ikkje 
fordi skolen har gjort noe galtSkolene er valgt ut i frå 
forhåndsdefinerte kriteriter, og ikkje fordi de to 
skolene har gjort noe galt.. , skolen er tilfeldig 
utvalgt.  
IPAD: Skolen har et ønske om å fokusere på 

digitale ferdigheter. Prosjektet er helt i startgropen, 
mye må på plass før Ipadene kan sendes hjem. 
Landvik er pilot, alt gjøres for første gang. Andre 
skoler i kommunen skal lære av Landvik. Foreldre 
må gi tilbakemelding til skolen om det er noe som 
ikkje fungerer. Nettbrettet må være fulladet hver 
morgon!  
Foreldreskole: 3 møter med nyttig info til nye 

skoleforeldre.  
Skolen deltar på Kidsa Koder. Rektot har søkt LOS 
om å få støtte til Lego Education. FAU ønsker også 
å søke.  
Mattamaraton: Kjempegøy med stort engasjement 

blant elevene!  
Beintøft: Elever går/sykler til skolen. Det er kjekt å 
være med på kampanjer som er motiverende for 
elevene! 
It`s learning: Info legges ut der når noe skjer på 

skolen. 
Det sosiale hjulet, LINK til livet: Fokus på sosial 

kompetanse. 8 tema gjennom året med ulike 
aktiviteter som hele skolen deltar på. Tema er f.eks 
vennskap, følelser osv.  
Godt samarbeid skole-hjem er viktig for at barna 
skal bli sosialt kompetente. 

 

5.18/19 
Hva skal FAU 
arbeide med i 
2018/19? 
 

Basert på innspillene vil FAU lage 
et arbeidsprogram som trekker 
opp områder FAU særlig vil 
fokusere innsatsen om.  

Noen hovedknagger for videre arbeid: 

-Trafikk, hjertesoner 
-Ipad: Hvordan kan vi som foreldre bidra til at barna 
får mest mulig utbytte. 
-Sosial kompetanse, LINK 
-Mat og helse 
-Skolegård -hva kan vi gjøre? 
-Læring 
-Samarbeid med IMÅS. Positivt å ha idrettslaget like 
i nærheten. 
-Lekser: Positivt eller negativt, lekseordningen skal i 
alle fall være god. 
 

 

6.18/19 
Oppstartsmøte 
/Introkurs for 
FAUere 
 

KFU vil høsten 2018 arrangere 
oppstartsmøte for FAUene 

Kenneth fortalte at KFU vil arrangere oppstartsmøte 
for FAUen i løpet av høsten. Arrangmentet ersatter 
KFUs temakveld som har vært arrangert i de to 
foregående årene. Kommunen vil sammen med 
KFU arrangere en foreldrekonferansen, trolig i løpet 
av høsten. .  

 

7.18/19 
Økonomi 
 

Gjennomgang av økonomi for 
FAU 

17.mai og åpen skole, 4. og 6. trinn arrangerer. 
Dette ga ca 50.000 til FAU. Pengene brukes til is til 
elever, leirskoleskyss, leseborg bibliotek, frukt til 
lærerene.... 
FAU har solid økonomi. Pr i dag har FAU 168.465 kr 
på bok  
Regning på skoleskyss kommer.  
Takk til Vibeke for lang og tro tjeneste som kasserer 
i FAU! 

 
 
 

8.18/19 
Valg  
 

FAU velger leder, nestleder, 
sekretær og kasserer for 18/19 
 

Leder: Kenneth Olsen (7.trinn) 
Nestleder: Møyfrid Aarsland (6.trinn) 
Sekretær: Silje Bjerkås? 
Kasserer: Silje Dowerdock? 

Velge kasserer og 
sekretær 

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Skrift: Fet

Formatert: Skrift: Fet



9.18/19 
 
Neste møte for FAU 
 

FAU setter dato og tidspunkt 
for neste FAU-møte. Innspill til 
møteplan for 18/19? 

Neste møte i FAU 26. September 2018  

  


