
GRIMSTAD KOMMUNE 
FJÆRE BARNESKOLE 
Bringsværsveien 7 

4885  GRIMSTAD 

 37 25 05 50 

 

SU og FAU møte 

Tid: Onsdag 22.04.20   Kl. 17:00-18:30 

Sted: Teams 

- Trine Larsen, Berglind Fjola Smaradottir, Christian Bjørke, Evy Anett Gruer-Larsen, 
Helle Frigstad Foldøy, Aleksander Grændsen, Jakob Hoveland, Glenn Kåre Håland, 
Jenny Lindstøl, Knut Lia, Noah Ramse, Ole Reiersen, Steffen Salvesen, Bjørn Sæter, 
Tom Krusche Pedersen, Rita Storvik Wold, Cathrine Zehtetner, Kai Ragnas Aaberg, 
Åse Auestad, Åse Kristine Ekra 

 

Saksliste: 

Sak 18/19-20:  Godkjenning av innkalling  

Et ekstra punkt på lista. Politiker, elever, ansatte og miljøarbeidere tilstede på møtet. 

Sak 19/19-20:  Nedlegging av Fjære ungdomsskole 

Barneskolen har stilt seg bak ungdomsskolen i de uttalelsene de har kommet med. Det er 

satt ned en egen arbeidsgruppe som jobber med saken på barneskolen. 

En arbeidsgruppe ser på om ungdomsskolen er brukende til barneskole. Arbeidsgruppen har 

gått igjennom konsekvensutredningen, den berører barneskolen og ungdomskolen like mye. 

I denne utredningen står det svart på hvitt at barneskolen skal flytte inn i ungdomsskole 

bygget sånn som det står i dag.  

Sak 20/19-20: Skolesituasjon – flytte/nybygg  

Skolen jobber med en konsekvensutredning nå hvor de skal se på de forskjellige rommene, 

kan de brukes av barneskoleelever. Hva må gjøres av forandringer. Fau blir innkalt til saker 

som gjelder elevenes psykososiale miljø.  

 

Sak 21/19-20:  Stengt skole – Fjernundervisning 

Krevende for skolen og krevende for mange foresatte. Det har vært fjernundervisning. Alle 

foresatte har fått melding ang. innspill nå før FAU møtet. 

Elevene som er invitert på møtet sier at det går fint med fjernundervisning, de har fått noen 

oppgaver på papir og noen de må levere på nett. 



Innspill fra foresatte er også at det har gått overaskende bra og at det har vært veldig 

positivt med teams og at de har hatt muligheten til å snakke med læreren sin på teams eller 

telefon. Veldig fornøyde med oppføling fra lærere.  

Sak 22/19-20: Åpning av skolen for 1.-4.trinn 27.april 

Det skal være normal åpningstid på skole og SFO. 07.30-16.30. 

Alle trinn deles i 3. Det blir ulike friminutt for gruppene.  

Hele skolen skal benyttes for å fordele gruppene. 

Gruppene vil være de samme når SFO er åpent. Morgen SFO vil foregå ute. Skoleskyss 

foregår som normalt. Myndighetene anbefaler at man ikke bruker kollektivtransport hvis det 

ikke er nødvendig.  

Det vil bli sendt ut et skriv med beskrivelser for hver enkelt gruppe. 

Skolen har utarbeidet en smittevernplan.  

Det er faste voksne som skal være sammen med elevene.  

Det er satt opp uteskole dag for hvert trinn en dag per uke.  

Elever som trenger ekstra oppfølgning vil få det.  

 

Sak 23/19-20: Eventuelt 

Avlysing av 17.mai arrangement og sommerfest 

Retningslinjene her er klare alle arrangementer er avlyst frem til 15.juni.  

Klassestørrelse 2.trinn 

Grunnen til at den ene klassen er betydelig større en den andre er at a-klassen 

er en hørselsklasse og det er derfor begrenset hvor mange elever man kan ha 

der.  

 

Referent Tone Moi Foss-Johnsen 

 

  


