
 

 

Landvik skole 
Gjærbrøndveien 250, 4886 Grimstad 

Tlf skole:372 50 500 

Tlf SFO: 372 50 502  
  

   

 

 

 

 
E-post: landvik.skole@grimstad.kommune.no 
Hjemmeside:  www.grimstad.kommune.no/landvik-skole 

 
Referat fra møte i Samarbeidsutvalget Landvik skole 
Tirsdag 14.januar 2020 kl. 17:00-18:30 
Sted: Personalrommet på Landvik skole  
 
Tilstede: Gunnar Edvard Nielsen Gundersen (leder), Kristin Ø. Haga og May-Brit Nilsen (lærere), 
Margunn Søfteland (andre ansatte), Simen Terjesen (elevrådsrepresentant), Anne Mette Henriksen 
(SFO-leder) tilstede siste del av møtet, Hilde Igland (fagleder), Kjetil Glimsdal (rektor). 
 
Forfall: 
Ole Magne Torgrimsen, (nestleder) 
Lisbeth Udjus (kommunal representant) 
 
Sak 10/19-20: Referat fra forrige møte 
Gjennomgått og godkjent. 
 
Sak 11/19-20: Økonomi, budsjett og status for skolen 
Landvik skole har brukt opp pengene i budsjettet for å drive skole, og brukt litt til. Det er for tidlig å si 
akkurat hvor stort merforbruket blir. 
Budsjettet for 2020 vil ligge på nivå med 2019. Det innebærer stramme rammer. Det er ut til at ny 
ressursfordelingsmodell mellom skolene som trer i kraft fra 1.8.2020, vil slå positivt ut for Landvik skole. 
IKT-satsingen går over i ny fase, fra pilot til drift. Det blir gitt orientering på skoleforeldremøtet 
10.2.2020 og i FAU. 
 
Sak 12/19-20: Trafikksikkerhet 
Det har vært et møte mellom teknisk sektor i Grimstad kommune og Imås/Imenes. Rektor følger opp 
med et møte med Imås/Imenes i løpet av januar. 
Vesentlige tiltak fra FAU er: God opplyst og asfaltert p-plass på andre siden av veien, undergang fra p-
plass til skoleområde, legge om til utkjøring på veien i nærheten av kirkegårdsmuren. 
FAU skal etablere en trafikksikkerhetsgruppe. 
 
Sak 13/19-20: Fra elevrådet 
Momenter fra Elevrådet som hadde møte i formiddag. Tema som ble løftet fram var iPad, gapahuk, 
uteområdet – spesielt ballbingen (nett, gjerde, lys). 
Barne- og unges kommunestyre har kr 50.000 som skolene kan søke midler fra. Søke om nye nett? 
Elevrådsrepresentant følger opp i elevrådet. 
 
Sak 14/19-20: Fra ansatte 
I trafikksikkerhetsarbeidet er det avgjørende å få til et godt samarbeid med Imås/Imenes. FAU spiller en 
viktig rolle. Det bør det reklameres for på skoleforeldremøtet 10.2.20 
 
Sak 15/19-20: Fra FAU 
Sterke reaksjoner på ordningen for ferie-SFO. Flere har gitt uttrykk for manglende trygghet og struktur. 
De vil gjerne ha ferie-SFO på Landvik. Signalene vil bli gitt i videre til skolefaglig rådgiver i Grimstad 
kommune i kommende FAU-møte. 
 
Kjetil Glimsdal 
rektor 


