
 

 

FAU på Grimstad Ungdomsskole  

(foreldrerådets arbeidsutvalg)  

 

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 3 2021/22 
Møtedato: 25.1.2022 Møteleder: Theo 

Møtetid: 19.00 – 21.00 Referent: Kenneth 

Møtested: GUS, 1. etg, Klasserom Neste møte: 25.1.2021 kl 19.00 

Til stede: Vibeche Rønning, Karin Elise S. Hegland, Leif Theodor Moen, , Siw Penny Silvik, Christine Jørgensen, 
Christine Gabrielsen, , Anette B. Høie og Ingelin Isfeldt, Kenneth Olsen, Pål Bjelland, , 

Forfall: Christine Borchgrevink, Alf Are Johansen, Ulrikke 

Kopi til:  Ellen Brunborg 

 
 

 
Sak: Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Sak 1: 
Info om 
medvirknings-
gruppa og KFU 

Referere fra møter siden 
sist:  

• KFU 

• Medvirkningsgrup
pa  LAN-party, 
innspill til 
finansiering av 
baller på alle trinn 
(lekekassen.no – 
Skalleberg)?) 

 

- KFU vil jobbe videre med å påvirke til at Grimstadskolen 
kan få en bedre budsjettsituasjon.  

- FAU trenger å avklare hvordan vi vil jobbe med dette opp 
imot hvordan KFU vil jobbe med det 

- Neste KFU-møte er 2. mars 

- Saken om LAN-party ble overført til neste møte  

Theo/Penny 

 
Sak 2: -
Budsjett 

Neste års budsjett – 
kartlegging av områder 
hvor lærenorm ikke er 
oppfylt 

Hvilke virkemidler har FAU 
og hvilken tilnærming er 
både klok og effektiv? 

Synliggjøring av 
utfordringer på GUS; 

• I hvilken grad 
brukes 
avviksmeldinger? 

• Kartlegging av 
ufaglært 
arbeidskraft 

- Diskusjon om hva ser er gode virkemidler for FAU til å 
påvirke til at skolen kan bli tilført tilstrekkelige midler 
fremover 

- Kan klage til fylkeskommunen være en god vei? To punkter 
som i så fall kunne vært aktuelle er lærernorm og 
læreverk. Antas at en ev. klage fra FAU tas via rektor på 
skolen 

- FAU er opptatt av å kunne jobbe for at skolen blir tilført 
tilstrekkelige midler og at det klan gjøres i dialog med 
skolen 

- Forslag om å fokusere på kvalitet fremfor ev. brudd på lov 

- Ellen forklarte om innkjøp av nytt læreverk på GUS: 

- Skolen så at de hadde veldig gamle læreverk og at de med 
ny læreplan måtte gjøre noe. Midlene er i stor grad 
kommet ved å kutte i bemanning. 

- Skolen har klart å få kjøpet inn nye læreverk i flere fag. 
Dette gjelder ikke veiledninger for lærerne og ekstra 
læreverk som det er bruk for. Totalt er kostnaden for dette 
ca. 2 millioner kroner.  

- Det ble reist et forslag om at innkjøp av læreverk i 
Grimstadskolen bør gjøres sentralt og holdes utenfor 
skolenes ordinære budsjetter. Bør KFU utfordre 
skolesjefen/politikerne til å revurdere måten 

Pål/Kenneth/ 
Theo 



 

 

Grimstadskolen håndterer innkjøp av læreverk? 

- Ellen viste et verktøy på gsi.udir.no som viser om 
lærertettheten er høy nok ift. lærernormen ut ifra tallene 
skolen har rapportert inn. Siste rapportering er per 
oktober 2021. GUS har tidligere klart å oppfylle denne 
normen, men mangler ett undervisningsårsverk i første del 
av skoleåret 2021/22 for å oppfylle kravet. Dette har 
sammenheng med at velkomstklassen ikke er regnet med.  

- Skolen klarer ikke opprettholde tilbud om egen 
velkomstklasse, men må integrere undervisning for disse 
elevene i ordinær undervisning. Disse vil bli fulgt av 
miljøarbeidere.   

- FAU mente at det er viktig at budsjettene til skolene tar 
utgangspunkt i hva som er nødvendig for oppfylle kravene 
i lærernormen. Blir nå trolig fordelt på skolene ut ifra en 
total som ikke nødvendigvis tar utgangspunkt i hva som er 
nødvendig for å oppfylle blant annet lærernormen.  

- Det ble reist et forslag om utfordre skolesjefen til å fortelle 
om hvordan man bygger opp budsjettene i skolesektoren, 
inkludert hvordan man tar hensyn til lovpålagte krav som 
lærernormen 

- FAU var opptatt av å få frem hvilke nedskjæringstiltak 
skolelederne må gjøre for å klare å oppfylle lærernormen. 

- FAU diskuterte om hvordan avviksmeldinger ev. kan brukes 
i større grad og mer målrettet for å synliggjøre utfordringer 
med å drifte skolen innenfor gjeldende budsjettrammer? 

- Ellen oppga utfordringer og konsekvenser av 
budsjettsituasjonen allerede er synliggjort gjennom 
budsjettdokumentet for 2022-25.  
 

Sak 3:  
Åpen dag 

Hvordan kan dette 
gjennomføres og hvem 
skal ha ansvaret for 
gjennomføring? 

- Elevene positive til å etablere en dag med «åpen skole» 

- Ikke vært mulig å gjøre dette så langt pga. Covid-
situasjonen 

- LAN-kveld. Veldig stor interesse for å gjøre dette blant 
elvene. Viktig at nok foreldre melder seg som vakter for at 
det skal kunne bli noe av.  

Penny/Theo 

Sak 4: 
Saker fra 
foreldre-
kontaktene 
 

Status for ønske om 
klokke som er godt synlig 
fra skolegården og 
ringeklokke på baksiden 
av gymsalen 

- Status ukjent.  Penny/Theo 

Sak 5:  
-Klasse/ 
skolemiljø 

Innspill til SU/MU? 

 

- Det kom ikke innspill til SU/MU Penny/Theo 

Eventuelt: 
 

Status bankkonto til Oslo-
tur 

Foreldrekontaktenes rolle 
og ansvar knyttet til dette 
og åpen dag 

 

 
- Saldo er per nå 50425 kroner. Det betyr at det mangler om 

lag 70000 kr.  
 
 
 
 
 
 
 

- Christine er sykemeldt i en periode og Penny trer inn i 
hennes sted inntil videre.  

Annette / Penny 



 

 

Faste saker:  
 

   
 

Trafikk og 
Hjertesone 

Informasjon om status på 
kartlegging/forprosjekt 

- Overført til neste møte Alf Are 

Hva skjer i 
SU?  

Info fra SU/MU - Penny orienterte om innholdet i siste SU/MU møte Penny 

Hva skjer i 
KFU? 

  
 

Theo 

Saker til neste 
møte 

Hvem skriver referat fra 
neste møte? 
Hvem tar med kaffe? 
Hvilke saker bør vi jobbe 
med framover?  
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

KONTAKTLISTE FAU 2021-2022 

8A Vibeche Rønning   911 19 504/ viberoen@online.no  

8B Lene Beck Stie    953 08 363 / lenebck75@gmail.com  

8C Karin Elise S. Hegland   99 79 98 19 / keh41@hotmail.com 

8D Annette B. Høie   907 68 456 / annette.hoie@sor.no 
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9A Leif Theodor Moen   95 87 64 60/ leif.theodor.moen@if.no   

9B Christine Borchgrevink  91 63 74 71/ bchipont@gmail.com 

9C Siw Penny Silvik   99 16 13 07/ s-penny@online.no 

9D Christine Jørgensen   95 01 66 84/ christine.jorgensen@uia.no  

 

 

10A Christine Gabrielsen   92 08 55 03/ gabrielsen.christine@gmail.com 

10B Kenneth Olsen   40 41 41 42/ kol@nkom.no  

10C Alf Are Johansen   97 55 55 77/ alfare.johnsen@gmail.com 

10D Pål Bjelland    91 71 00 69/ pbjelland@yahoo.no 

10E Ingelin Isfeldt    932 24 532 / ingelin.isfeldt@gmail.com 
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