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

REFERAT FRA FAU/SU MØTE TORSDAG 23.4.15 KL 18.00 – 20.00
(Skolens personalrom)
Tilstede: Silje Bjerkås, Jeanette Aagre, Jan Thelle, Marte Evenstad
Fra de ansatte: Hanne Evensen, Kristin Haga
Elevrep: Tuva Løkamoen, Dag Einar Grøsle
Kommunal repr: Stig Endresen
Fra adm: Rektor Kjetil Glimsdal og inspektør Odd Einar Halvorsen
SAKSLISTE FAU/SU:
SAK 10/15

REFERAT FRA MØTE I FAU OG SU 5.2.15.
Referat godkjent.

SAK 11/15

SKOLEMILJØ – skolens ordensregler, rutiner og mobbeplan
 Elevrepresentantene leste opp skriv fra elevrådet.
o Hvert trinn 4.-7. kan ta et lite mål hver på kunstgressbanen.
o Har gått gjennom skolens ordensregler og er klar over mobbeplanen.
o Venter på flere sykkelstativer.
 Ordensregler
o Mobiltelefoner, jmf ordensregler pnkt 6. Har vært litt utfordringer vdr
mobilbruk på skolen. I det siste har det vært en del bruk av mobiler før
skolestart, i busskø og i garderober. Lærerne i trinnledergruppen foreslår at
det skal hete at mobilen ikke skal brukes på skolens område, og at den skal
være avslått i sekken, evnt leveres til lærer ved skolestart. Ved avvik avtales
det med vakt/lærer. Viktig å jobbe med holdninger.
Kan være et tidsrom med forbud- mellom kl 8 og skoleslutt, og brukes etter
avtale med lærer.
o Hjelm. Ikke alle er like flinke til å bruke hjelm på sparkesykkel i skoletiden.
 Mobbing. Elevrep opplever ikke mye mobbing.
o Ved mobbesaker føres det loggbok. Men blir ikke gjennomført ved hver
eneste elevsamtale. Poenget er at det viktige blir dokumentert. Bør endre på
dette punktet, så det blir gjennomførbart. Klassemiljøarb blir gjort litt
forskjellig fra klasse til klasse og utifra behov.
o Digital mobbing bør med i mobbeplanen.
o Pnkt 6- fadderordningen er flyttet fra 5. trinn til 4. trinn.
 Romfordeling 2015/2016
o 6. trinn ønsker ikke å være der de er enda et år, men etter en ny
gjennomgang, ser en at det dessverre er den beste løsningen, da dette er det
minste kullet. Luftkvaliteten har nå blitt utbedret.

SAK 12/15

STATUS FLERBRUKSHALL
 Tegningene er nå utarbeidet.
o Kommunen eier pr idag gymsalen. Skolen og Imås ønsker at Imås skal ta
over hele bygget, og at det utarbeides en langsiktig leieavtale mellom
kommunen og Imås.
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o Ønske om å lage 2 etg av nåværende gymsal, som kan brukes av skolen
under det neste byggetrinnet. For utfyllende detaljer vdr bygget, se
plantegningene hos adm.
o Status vdr flerbrukshall blir kanskje tema på neste kommunestyremøte.
SAK 13/15

STATUS NESTE BYGGETRINN PÅ SKOLEN
o Vedtas på neste kommunestyremøte.
o Rives og bygges nytt 1.-5. trinn. Planen er å flytte ut i modulbygg neste vår, rives på
sommeren, og skal stå klart til jul 2017. Om hallplanene går gjennom og blir ferdig
jan 2016, kan en bruke deler av hallen under byggeprosessen.

SAK 14/15

SKOLEFORELDREMØTE 12. MARS – EVALUERING OG IDEER TIL NESTE ÅR
Skoleforeldremøtet ble slått sammen med trinn/klasseforeldremøter. Tilbakemeldinger på
at det var effektivt å samle alt på en kveld. Lærere opplevde bra oppmøte. Lærerne på
trinnledermøte foreslo at det bør flyttes til tidlig på vårsemesteret så det ikke blir så tett
med utviklingssamtalene.

SAK 15/15

ORIENTERING FRA KFU
Utgår.

SAK 16/15

INNSPILL/SPØRSMÅL/ORIENTERING FRA ELEVER, FORELDRE, ANSATTE
Bursdager. Skal man invitere alle/ingen/halvparten? Noen har gjennomført at en
inviterer kun halvparten av guttene. Da er det fort at det blir kun den samme halvparten
som alltid blir bedt. I noen klasser er det veldig strikt med alle guttene/jentene eller ingen.
Noen har 2-3-4 stk pga veldig ville bursdager. Om en gjør et utvalg, skal det være under
halvparten som blir bedt, og det skal ikke deles ut invitasjoner på skolen. Noen hjem
mangler ressurser til å ha en stor feiring. Noen skylder på plassen, men det finnes alltids
alternativer. Hvor bør grensa gå for når en ber alle eller ikke? Opp til 5. klasse (10årsdagen) bør alle jentene/guttene inviteres. Bør avklares på trinnene/klassene på
skoleforeldremøtet i 1. klasse.

SAK 17/15

EVENTUELT
Lekser. I ny kommunedelplan blir lekser (og evt. leksefri skole) et tema. Fra høsten 2015
blir det slutt på leksehjelp 1.-4. trinn, men leksetid 5.-7. trinn. Vanskelig å kombinere full
jobb, aktiviteter og lekser. En må være strukturert på når leksene blir gjort. Skal en bli en
god leser, bør en lese hjemme også. Skal skolen nedprioriteres til fordel for aktiviteter?
Bør jobbes med hva slags lekser og hvordan det skal gis. Lekser er et godt bidrag til å
lære de å ta ansvar med egen situasjon. De som strever må få hjelp. Lærerne tilpasser
leksene i samarbeid med foreldrene. De ressurssvake hjemmene vil ha fordel av at lekser
blir gjort på skolen.

Minner om neste møte torsdag 28. mai, kl 18 – 20. Dette blir felles møte med de nye
representantene.
Ref: Marte B. Evenstad

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

