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REFERAT FRA FAU MØTE 

Tid: Onsdag 16.09.20   Kl. 18:00 

Sted: Personalrommet, Fjære barneskole 

Til stede: Trine Larsen, Marianne Tønnessen, Tormod Frog, Glenn K. Dalholt Håland (3A), Eli 

Gjesdal Erichsen (1B), Åse Auestad (7B), Torbjørn Lied (3B), Tom Pedersen, Baard Larsen 

(1A), Jenny Sundsvold Lindstøl (vara 2B), Camilla Grefstad Wiig (6B), Morten Hoveland (5A), 

Håvard Slåtterø (6A), Bjørn Sigurd Akeland (3A), Odd Arild Berge (5A) (ref.) 

Via teams: Berglind Smarasdottir (4B), Steffen Salvesen (7A), Maren Pedersen (2B) 

Saksliste: 

Sak 1/20-21:  Vedtekter FAU.  

- Leder gjennomgikk vedtektene. Ingen innspill eller kommentarer 

Sak 2/20-21:  Konstituering av FAU – Valg av nestleder, sekretær, kasserer og KFU  

  representant. 

- Leder: Glenn Kåre Dalholt Håland 

- Nestleder: Maren Pedersen  

- Sekretær: Odd Arild Berge 

- Kasserer: Berglind (gjenvalg) 

- KFU-representant: Torbjørn Lied 

Sak 3/20-21: Beredskapsplan - Håndtering av smittevern ved skolen 

- Rakk ikke denne saken 

Sak 4/20-21:  Fellessamlinger, juleavslutning og klassesammenkomster – hvordan  

  organiseres denne høsten? 

- Fellessamlinger utgår 

- Klassesamlinger uten foreldre kan gjennomføres 

- Juleavslutning 

o Forslag fra FAU om at hver klasse spiller inn et nummer hver som settes 

sammen til en video som kan sendes ut. En lukket side på YouTube er mulig å 

legge det ut på hvor linken kan sendes til alle foreldrene. 



o FAU kan betale en som kan filme. Raymond Martinsen i Frolendingen er et 

forslag 

 

Sak 5/20-21:  Bygg 

- Sigvart Laurendz og Ida Steffensen fra byggeteknisk avdeling i Grimstad kommune 

gjennomgikk ulike muligheter for ny Fjære skole: 

o 1A. Oppussing av eksisterende bygningsmasse (ungdomsskolen) 

o 1B. Ombygging av eksisterende bygningsmasse (ungdomsskolen) 

o 2. Nytt bygg på dagens barneskoletomt 

- Innspill fra FAU om å lage en matrise hvor det er enkelt og tydelig hvilke lover, ønsker 

og krav som er oppfylt i de ulike forslagene til nye skolebygg. Innspillet tas med 

tilbake til byggavdelingen. 

- Innspill fra FAU om at FAU, SU og SMU må involveres i prosessen før forslaget sendes 

over til kommunestyret. Denne involveringen er etter vår mening ikke ivaretatt pr 

dags dato, men må gjøres før kommunestyret får saken på bordet. 

- 20.september får byggeteknisk den nye kalkylen. Byggeteknisk og skolen sørger for at 

det innkalles til et nytt FAU-møte i god tid før innstillingen sendes til politisk 

sekretariat. Det ble foreslått fra byggeteknisk å gjennomføre møtet i løpet av uke 41 i 

kommunestyresalen på Rådhuset. Vi ønsker å se og gjennomgå matrisen vi har 

etterspurt i dette møtet. 

 

Sak 6/20-21: Forslag til FAU møter 2020-2021.  

Ved behov innkalles det til ekstraordinære FAU møter 

  FAU: Før jul: 16.09.2020, et ekstra i uke 41 og 11.11.2020 

  SU/SMU: Etter FAU-møte den 11.11 og etter et av møtene til våren.  

   

 

Sak 7/20-21: Eventuelt 

- Kjøring på utsida av skolen ved levering og henting er en pågående utfordring. Vi 

oppfordrer politiet til å komme å sjekke skoleveien og påpeke uvøren kjøring. 

Vaktene (som det er veldig positivt at er på plass) kan også gjerne påpeke dette 

overfor foreldre som ikke følger korrekt kjøremønster. 

 

Eventuelt saker som må tas i november 

- Leirskole og foreldredugnad 

- Blir det leirskole for foreldrene i år og årene fremover selv om det ikke skal være 

egenbetaling fra hjemmet 

- Innsamling til leirskole har jo vært den primære motivasjonsfaktoren for å få flest 

mulig foreldre til å bruke to 17.mai-er til å arrangere kiosk og loddsalg. Hvordan ser vi 

for oss dette fremover? 



- Hva kan vi sammen gjøre for å påvirke kommende budsjettstøtte med tanke på ny 

skole? Jobbes det aktivt med dette fra FAUs side i dag? 

- Midlene FAU har spart opp. Hvor mye penger er det snakk om? Hva med å bruke 

dette til sponsing av klassekassene? 

- Leksefri skole. Ønsker å vurdere hensiktsmessigheten ved hjemmelekser og se på 

andre og bedre løsninger for Fjære barneskole 

- Bruk av skjerm i lunsjen. 

- Se på mulighet for å bruke skolen lokaler ved barnebursdag for å gjøre det lettere å 

invitere hele klassen. 


