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Gunnar Edvard N. Gundersen (Landvik), Tormod Frog (Jappa), Magne Aas (Holvika u.), Anne-Kirsten Galteland (Fevik
skole), Barbro Svendsen (Landvik), Torbjørn Lied (Fjære b.), Gunvor S. Almlie (GUS), Arne Mowatt Haugland
(oppvekstsjef Grimstad Kommune)

Forfall:

Arve Foss (DRUS), Erlend Fille Rye Havnås (Hesnes montessoriskole), Line Haugen (Eide), Dag Henning
Johannessen (vara Landvik), Alexander Madshaven (Fevik), Johan Martin Ugland (Holvika b.), Silje Carlsen (Frivoll),
Birger Haaland (Langemyr), Atle F. Sandberg (GUS)

Kopi til:
Sak

Beskrivelse

Referat / vedtak

1.

Gjennomgang av

Liten endring i navnelisten. Luker ut navn som ikke skal være med.

Referat fra KFU-møte
02.02.2020
2.

Behandle innkomne forslag.
a.

Arne M Haugland opplyser om endringer i skolesektoren, der man har

Siste oppdatering om

endret navn på sektoren i kommunen, og fjernet ordet kultur. Slik at det

Grimstadskolen fra

skal bli en mer helhetlig sektor. Prosessen knyttet til dette er ikke fullført

kommunen

ennå. Målet er at det skal gis gode tjenester til barn og unge og at det
som hører sammen skal være innenfor samme sektor.
Det er foreløpig usikkert hvor lang tid dette vil ta, men det er greit for
dere å vite om.
Hodne Rydningen har vært inne som konstituert oppvekstsjef, og det er
mye som skjer på dette området for tiden.
Stadig tilbakevendende tema er økonomi, og det sliter vi med også etter
å ha sett tallene for januar måned. Underskuddet ble heldigvis ikke så
stort som budsjettert, men det økonomiske er utfordrende selv om
kommunen totalt sett går i pluss.
Ved siste rapportering var det kun en av skolene i kommunen som gikk i
pluss økonomisk.

Anne Kirsten Galtelnad: Jeg har lest innslagene i media om at
kommunen har gått i pluss, og vi må forvente at det kan komme
spørsmål om dette på FAU-møte. Har du noe å si om dette Arne?

b.

Økonomiske rammer

Arne: Jeg må si jeg er overrasket over dette resultatet, men jeg kan ikke

ved skolene.

si så mye mer om dette. Rammen vi fikk tildelt har vi vært nødt til å
stramme inn på, men ut over det kan ikke jeg si noe mer om
innstrammingene og debatten som går. Jeg skulle nok ønske at det var
annerledes.

Oppfølgning

Magne: Jeg har ikke studert tallene, men på overordnet nivå virker det
som korona-støtte er mye av grunnen til dette resultatet.
Anne Kirsten: Økonomi er fast punkt på KFU-møte av en god grunn, og
jeg tror ikke det er dumt at vi stiller spørsmål rundt bruken av disse
pengene gitt situasjonen vi er i.
Gunnar Edvard: Dette er jeg veldig enig i, det vil kanskje være naturlig å
sende dette spørsmålet videre. Dette skal jeg følge opp.

Vedtak: Gunnar Edvard hører nærmere med kommunen om
økonomisituasjonen.

Har du noe mer å si om økonomien, Arne?
Arne: Nei, men jeg får tilbakemelding fra enhetslederne om at det er
veldig krevende. Jeg har også hatt møte med HR-avdelingen der det
ble gjennomgått en konsekvensanalyse av økonomiske kutt. Og kuttene
i seg selv er ikke vanskelige å gjennomføre, men konsekvensene vil
variere. På noen skoler endrer man i noen av tilbudene, men andre
skoler sier at det vil bli lovbrudd. Da blir det opp til skolen å organisere
seg slik at det ikke blir lovbrudd, og dette kan være særdeles krevende.
Vi har ikke fått tilbakemelding på at dette har skjedd ennå.

Anne Kirsten: Det er viktig at vi passer på i FAU og SU, samtidig som vi
snakker om hva vi som foreldre kan forvente i en situasjon som denne.

Gunvor: Er det slik at det er en kultur for å melde avvik når dette skjer,
eller er dette et nederlag for enhetslederne å gjøre dette?

Arne: Dessverre er det sånn at vi har lite innmeldinger i Q1+. Noen
skoler er veldig flinke, men andre skoler er mindre gode og noen der det
knapt nok kommer avvik i løpet av året. Det er godt mulig at du er borti
noe med at å melde et avvik kan oppleves som et nederlag. Dette er
trist, og noe som vi i kommunen må jobbe mer med å bruke.
Jeg tror nok også at det vil bli bedre framover siden vi har vært tydelige
på at å benytte avviksmeldinger er viktig i denne tiden med kutt.

Barbro: Jeg tenker at det nok kan sitte langt inne å melde avvik, kanskje
særlig som foreldre til barn med spesielle behov. Alt må dekkes inn ut
fra situasjonen, så mange strekker seg nok ekstra, og dette er nok en
kultur vi bør jobbe mer med. Som mamma har jeg tenkt at så lenge
barnet kommer seg på skolen må vi være takknemlige for den støtten vi
får. Alle vil jo gjøre det beste ut av situasjonen, men det fører ikke godt
med seg at avvikene ikke meldes videre.
Anne Kristen: Hva kan vi som foreldre gjøre? Og det er tydelig at det
som gjelder økonomi og læringsmiljø har rett og plikt til å følge med.

Forslag til vedtak: FAU har som fast punkt i sine møter å etterspørre om
avvik har blitt rapportert i perioden, og om hvilke typer avvik det er
snakk om.

Gunnar Edvard

Magne:Jeg vil også oppfordre Arne og kommunen om å arbeide med at
alle skolene kommer på samme nivå hva angår avviksrapportering. Det
er viktig å synliggjøre problemene selv om alle trekker i samme retning.
Arne, er dette tema i oppvekstutvalget?

Arne: Dette har til nå ikke vært et eget tema i utvalget.

Anne Kirsten: Det er noen som har snakket om dette i mange år, og nå
kan vi kanskje se at dette blir tatt til følge i større grad enn tidligere.

Tormod: Som lærer vil jeg også legge til at enhetene oppfordrer til
rapportering, men samtidig er kulturen på ulike skoler ulik. Så om et
problem løses, velger man å gå videre uten å rapportere. I tillegg er det
såpass travelt, og avvik er nok ikke prioritert høyt på slutten av dagen.
Man må være forsiktig med å pålegge lærerne for mye.

Barbro: På mange skoler kunne man nok sette seg ned og skrive avvik
daglig, men samtidig er mange lærere mer opptatt av å løse
situasjonene, og å fokusere på avvik daglig kan ha mye å si for
kulturen.

Anne Kirsten: Dette har blitt tatt veldig mye mer tak i, i kommunen. Det
har blitt gitt opplæring, og det kommuniseres om at avvik er ønsket som
middel for å bedre arbeidet i kommunen.
Arne: Det å ufarliggjøre begrepet avvik er viktig, vi må bort fra en tanke
om at avvik er forferdelige ting.

Vedtak: Forslaget om at FAU følger opp avviksrapportering i sine møter
tas til følge.

Følges opp av de
enkelte FAU-er på
hver skole

Gunnar Edvard: Skolen oppfordres til digitale innslag ettersom det ikke
c.

3.

17. mai 2021

Utestående saker:

blir ordinær 17.-maifeiring.

Anne Kirsten: Angående gladsak i avisa: Ber om at teksten i saken
endres fra gladsak knyttet til enhetsledere til en gladsak om de ansatte.
Gunnar Edvard: Vi må sette en tidshorisont på dette.
Skal vi prøve å få dette ut før påske, hva tenker dere? Det nikkes..
Gunvor: Det er nok lurt å sette en tidsfrist, om det kommer inn litt flere
idéer kan vi sammenfatte noe.
Gunnar: Kan vi si søndag 21. mars som utgangspunkt for et utkast?
Bra! Skriv i vei. Hvem tar ansvar for å sammenfatte det?
Gunvor: Jeg kan gjøre det, håper på god hjelp av Anne Kirsten.
Anne Kirsten: Også skriver vi under saken med alle navnene i KFU.
Vedtak: Innspill til gladsak må være inne senest søndag 21. mars.

Alle

Dokumentet ligger her, og lenke er også delt i Facebooksiden til KFU
Grimstad. Ta kontakt med Torbjørn dersom det er noe galt med
tilgangen.
Gunvor og Anne Kirsten står for å sammenfatte innspillene til gladsak
om de ansatte i Grimstadskolen.

Gunvor og Anne
Kirsten

4.

Videreføring til neste møte:
a.

Trafikksikkerhet

Jappa har vært i media, og nå sist sto det om politiet som har drevet
voksenopplæring.
Gunnar: På Landvik kommer det et forslag ut til politikerne, så vi må
arbeide med politikerne om å utbedre og ikke bare flytte problemet.

b.

IT / iPad / Digitalt løft

5.

Aktuelt fra de ulike KFU-ene

6.

Eventuelt
7. Avslutning

Utsettes til møte i april eller mai.

Anne Kirsten: Vi hadde et lite stunt inn mot de ansatte før jul og har
bestemt oss for å gjøre det samme for elevrådet.
Gunnar: Elevrådet på Landvik ville gjerne ha et område som skal kunne
brukes til snøballkrig.
Torbjørn: Misnøye med vaksinestasjon
Gunvor: Elevrådet ville gå rundt til hver klasse for å snakke om
viktigheten av å ikke bli kjørt helt til døra, siden det skaper mye
vanskeligheter, særlig nå om vinteren.
Anne Kirsten: Hos oss er det noen i FAU som har foreslått lotteri, men
der er regelverket ganske komplisert. Er det noen av dere andre som
har arrangert lotteri og som kan fortelle litt om dette?
Barbo: Å arrange for eksempel et løp med innsamling er nok enklere å
arrangere enn et lotteri.
Arne: Jeg skal sjekke, og skal jeg se om jeg kan få sendt det.
Barbro: Så vidt jeg kan se er det åpner ikke lotteriloven for denne typen
lotteri.
Gunnar: Da tror jeg det er lurt at vi sier det samme.

Gunnar: Da vil jeg takke for møtet. Neste møte blir tirdag 20. april.
Vi må også huske på å tenke framover mot stormøte og budsjett for
kommende år.

