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Sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Fast punkt: 

Referat 

- Gjennomgang og 

- godkjenning av referat fra temamøte 

om Trafikksikkerhet 

 

Godkjent 

 

SFO Besøk av Hogne Rydningen (rådgiver i 

skoleutvikling Grimstad kommune, med 

særlig ansvar for evaluering av SFO og 

ferie-SFO) Tema SFO: 

- Vi benytter anledningen med besøket å 

både skryte av SFO og komme med 

ønsker om forbedring. 

 

 

 

- Det har fra flere trinn kommet 

tilbakemeldinger vedr SFO og særlig 

ferie-SFO-ordningen. 

 

 

 

 

 

Vi har mye positivt å si om Landvik SFO. De 

ansatte er vennlige, omsorgsfulle og ivrige i 

jobben sin. Sfo er godt organisert, ting er på stell 

og vi får svar og tilbakemeldinger. Vi opplever å 

ha en god SFO på Landvik.  

 

Ferie-SFO derimot, der opplever foreldre og barn 

både praktiske og følelsesmessige utfordringer. 

Det er utfordrende for flere å hente og bringe 

barna til Holvika skole. Å levere barna til en 

ukjent skole og ukjente voksne oppleves ikke 

bra. Barna blir ikke sett på samme måte. 

Diagnoser, sykdommer, medisinering og lignende 

har vår SFO kontroll på, dette skaper usikkerhet 

på en ny SFO. Mangel på trygghet er 

hovedproblemet. 

Vi ønsker ferie-SFO på vår egen skole! 

 

Å øke prisen på SFO og samtidig senke 

bemanningen, det er ikke med på å gjøre saken 

bedre. 

 

Hogne: Ferie-SFO i august er på de respektive 

skolene, det var viktig syns vi. Vi må prøve ut 

denne nye ordningen. Vi må justere, og forbedre 

der vi kan forbedre. Organisering er en 

utfordring. Det skal være noen fra hver skoles 

SFO på ferie-SFO, slik at barna skal møte noen 

kjente voksne på ferie-SFO.  

Holvika er vurdert til den beste skolen for ferie-

SFO.  

 



Det var nok flere grunner enn bare økonomi som 

gjorde at ferie-SFO ble samlet på en skole. 

Tanken er at det skal være mer forutsigbart å nå 

vite at Ferie-SFO er på Holvika skole hver gang. 

Ved å ha ferie-SFO på samme skole, sikrer man 

også at alle barna får et like godt ferie-tilbud, 

uavhengig av skoletilhørighet. 

Evalueringen av denne modellen skjer etter ett 

år.  

Gunnar: Derfor inviterer vi deg, for å fortelle vår 

mening i forhold til ferie-SFO. Vi håper du tar 

disse signalene med deg i evalueringen. 

Noen forteller at de har tatt barn ut av SFO, selv 

om de egentlig er fornøyde der, og heller begynt 

på IFO pga. utryggheten ferie-SFO skaper. Dette 

svekker SFO sin posisjon (og økonomi), og det 

er leit. 

Monica: For mange foreldre på 3. trinn har denne 

ordningen med å ha ferie-SFO innbakt i 

månedsprisen vært fantastisk, da har de 

mulighet til å sende barn på SFO i ferier. I forhold 

til inkludering er det supert.  

Hogne: Jeg vil tro at det kan bli litt mer føringer 

etter hvert også i forhold til SFO. Dette er et 

viktig tilbud og en viktig arena i forhold til 

forebygging av utenforskap, psykososialt miljø 

osv.  

Gunnar: Foreldrene på Landvik skole er opptatt 

av at barna skal være trygge der de er!  

 

Trafikksituasjonen - Kort oppsummering etter 

«Trafikkmøtet» 10/12-2019 

- Veien videre 

Gunnar har prøvd flere ganger å få tak i Hans 

Tveitereid, uten å lykkes.  

Kjetil poengterer at vi på Landvik ønsker en god 

dialog med Imås.  

Vi i FAU ønsker at skole, FAU, elevråd og Imås 

jobber sammen for å finne gode løsninger. Vi må 

jobbe videre for en god trafikksituasjon ved 

skolen vår. Vi ønsker å ha Imås med i trafikk-

komiteen vår.  

Denne trafikk-saken kommer til å ta tid, men vi 

må være tålmodige og samarbeide for å nå 

målet. 

 

 

 

Kjetil inviterer 

Imås til dialog 

og samarbeid. 

Gapahuk Kort info om håndverkerfedre som er 

innstilt på å bygge etter behov og plass. 

Dag Frode Svendsen og Morten Jakobsen er 

veldig interessert i å bygge gapahuk for oss. De 

vil se på jobben og gir oss et tilbud. 

Gunnar Edvard 

kontakter Dag 

Frode 

Svendsen. 

Søknad fra SFO 

om midler til 

bordhocky 

- Søknaden ble innvilget etter en runde 

på e-post. 

- Vedtak gjøres formelt i møtet 

SFO har søkt om støtte til kjøp av bordhockey-

spill. Søknaden innvilges med en 

kostnadsramme på inntil 2500 kroner inkl. mva. 

 

 

Endring av 

kontostruktur 

- Ønskelig å avslutte to bankkonti for 

bedre struktur (pga. bankens regler må 

det vedtas i møte) 

Det finnes fire kontoer som er registrert på FAU. 

Melkekonto ønskes avsluttet, siden det ikke 

lenger er FAU som organiserer melken. 17.mai-

konto ønskes avsluttet, det har ingen hensikt å 

ha en egen konto til dette arrangementet. 

Vipps-konto og hoved-konto beholdes. 

 

Avvikling av melkekonto er enstemmig vedtatt. 

Avvikling av 17.mai-konto er enstemmig vedtatt. 

 

Kasserer Dag 

Henning 

Johannesen tar 

dette videre 

med banken. 



Brukermanualer - Egne manualer til ting som skjer på 

skolen 

- Åpen skole (Dag Henning og 

Møyfrid oppdaterer/redigerer) 

- 17. mai leker må oppdateres 

- 17. mai kiosk må oppdateres 

- Noen som kan ta tak i 17. mai-

brukermanualene? 

 

 

 

 

Dag Henning opplever at det er mye rot og surr i 

permene fra tidligere komiteer. Møyfrid, Sandra 

og Pål har deltatt på en del 17.mai 

arrangementer, og har inntrykk av at komiteene 

har vært fornøyde med veiledningene til 

gjennomføring. Gunnar Edvard foreslår at årets 

17.mai-komite evaluerer etter årets 

gjennomføring, og så tar vi det derfra. 

 

 

 

 

 

Dag Henning 

overleverer 

informasjon om 

hvem som sitter 

i komiteene, og 

Gunnar Edvard 

kontakter disse 

for å snakke om 

evaluering 

iPad - Forslag til tema på februar-møtet. 

- Hvordan bruker skolen iPadene nå? 

- Erfaringene 

- Satsing videre 

- Har vi spørsmål til skolen vi kan 

stille i neste møte? 

 

Kan Stian fortelle oss hvordan skolen jobber med 

ipadene? Kan vi stille spørsmål som han kan 

være forberedt på, og svare oss på, i et møte? 

 

Kjetil: Mandag 10. februar er det 

skoleforeldremøte. Da skal det være en fellesdel 

i hallen med info om blant annet iPad.  

Dagen etterpå, 11. februar, er det FAU-møte, da 

er det naturlig å følge opp dette. Der kan vi 

invitere Stian med, slik at vi kan jobbe videre 

med dette. Vi jobber med å få på plass kvalitet i 

appene som brukes, heller enn kvantitet.  

 

Inger Margrete: Når kommer informasjon om 

foreldremøtet ut til foreldrene? 

Kjetil: I morgen! 

 

 

Dag Henning 

skriver et 

innlegg på 

Facebook og 

ber om innspill 

angående I-pad 

i skolen. Dag 

Henning sender 

disse 

spørsmålene 

videre til Stian. 

Fast punkt: 

Orientering fra 

skolens ledelse 

Kjetil Glimsdal informerer  Kapittel 9A jobbes mye med, planen for arbeid 

med elevenes psykososiale miljø på Landvik 

ligger på skolens hjemmeside. Kapittel 6 og 7 i 

denne planen er kanskje mest interessant.  

 

Økonomi: Det ser ut som om vi har brukt de 

pengene vi fikk i fjor, og litt til. Økonomien for 

inneværende år ser ikke ut til å bli verre enn den 

har vært. 

 

Vi har tatt litt av arbeidsrommet til et av 

lærerteamene og gjort om til et kontor for 

sosiallærer Inger Brokka De Ruiter.  

 

Hilde: Sykkelparkering for ansatte er på plass, 

det er vi veldig takknemlige for!  

Keramikk-ovnen har fått et eget rom slik at den 

nå kan brukes igjen. Det er supre nyheter. 

 

Leksetid 5-7 trinn: Bør elever få gå hjem når de 

er ferdige med leksene sine? Det er en utfordring 

at de som er ferdige med leksene er urolige og 

forstyrrer de som ønsker å jobbe. 

Møyfrid: Kan skolen snu litt på det, og si at 

foreldre må gi beskjed hvis barna IKKE får gå når 

de er ferdige med leksene? 

Marianne: Men hva med de som tar buss da, hva 

skal de gjøre? De må jo vente på bussen.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen tenker 
gjennom hvilke 
muligheter som 
finnes, og vi 
kommer tilbake 
til saken. 

Fast punkt 

Saker til og fra SU 
- Info fra SU-møte 14/2-2020 Kommer tilbake til dette i neste møte.  



Fast punkt 

Innspill fra 

klassekontakter 

-    

Fast punkt 

Orientering fra 

KFU 

- Informasjon fra KFUs møter 

-  

Kommer tilbake til dette i neste møte.  

Fast punkt 

Eventuelt 

-    

Helsefremmende 

barnehager og 

skoler 

- Vi får besøk av prosjektleder Eva 

Carmen Jenssen som jobber med 

Helsefremmende barnehager og skoler 

i kommunen. 

Stortingsmelding 6. Vi skal jobbe for å bedre 

skole-hjem samarbeid.  

Vi gir innspill til hva vi mener fungerer og hva 

som kan bli bedre på skole-hjem samarbeid.  

 

 


