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    G r imstad  kommune  
   LANGEMYR 
    skole og ressurssenter 

 

 
15. desember 2016 

Referat fra FAU-møte torsdag 8/12-16 

 

Tilstede:  

Trude Helene Ellingsen (Mia avd 1) 

Liv Cathrine Burgleigh (Juliane avd 2) 

Ingvild Jonassen (Selma avd 1) 

Turid Fløystad, rektor 

Forfall:  

Anne Cecilie Johnsen (Benjamin avd 2) 

Ingfrid Lauvland (Victor avd 2) 

 

Saker: 

 Elevenes psykososiale skolemiljø 

o Hjemlet i opplæringslovens kapittel 9A og kan sammenlignes med arbeidsmiljøloven 

for voksne. Grimstadskolen har dette som et flerårig satsingsområdet, og startet opp i 

desember med veiledning fra UDIR (Utdanningsdirektoratet). Langemyr skole jobber 

også med dette og deltar på felles planleggingsdag 2.januar. Rektor har plikt til å 

undersøke saken og fatte enkeltvedtak dersom foresatte er bekymret for sitt barns 

psykososiale skolemiljø. Alle ansatte har plikt til å melde fra til rektor om de er 

bekymret for en elevs psykososiale skolemiljø. 

 Elevråd 

o Over nyttår håper vi å kunne etablere elevråd som kan delta med elevenes ønsker og 

meninger om hvordan vi bør ha det her på skolen. Det er tenkt en representant fra 

hver klasse, men det kan også tenkes det blir en mer ujevn fordeling etter hvilke 

elever som vil delta. Uansett blir det et spennende arbeid fremover. 

 Skolemiljøutvalg 

o Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Saken tas opp på neste møte. 

 Samarbeidsutvalget 

o Alle skoler skal ha et samarbeidsutvalg med representanter fra elever, foresatte, 

ansatte, kommunen v/rektor og politiker. Over nyttår etableres dette, og FAU stiller 

med leder og en representant til. Samarbeidsutvalget er skolens øverste organ. 

 Bassengutbygging 

o Budsjettet behandles av politikerne midt i desember, vi krysser fingre for at 

nødvendige midler nå bevilges. FAU orienterte seg i plantegningene. 

 Utelekeplass 

o Skolen erstatter de gamle huskestativene med nye, samt «gyngedyr» og vippe. 

Ergoterapeutene planlegger hvordan vi kan få en bedre akebakke ved hjelp av 

overskuddsmasser fra byggeprosessen. 

 Videregående tilbud 

o Langemyr skole er en grunnskole og alle elever har etter 1997 rett til et tilbud i 

videregående skole. For noen få elever kjøpes det elevplass på vg-nivå på Langemyr. 
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Rektor ønsker å arbeide videre for at alle elever på sikt skal få oppfylt sine rettigheter 

også i vg skole. 

 Eventuelt: 

o FAU velger leder og hvem som er vara på neste møte 

o Kanaler ut til foresatte? Åpen FB-side for Langemyr? Lukket FB-gruppe for 

Langemyrs foresatte. Info gis i rektors julebrev hjem til foresatte. 

o Skolefotografering og skolekatalog ønskes 

o Omfanget av SFO-tilbudet ønskes drøftet på neste møte, er det tilstrekkelig tilbud? 

 

Referatet distribueres i rektors julebrev til hjemmene, som sendes på epost via Visma Flyt. 

 

Referent Turid Fløystad. 
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