
 

FAU Landvik skole  

(foreldrerådets arbeidsutvalg)  

 

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 7 2019/20 

Møtedato: Tirsdag 14. april 2020 Møteleder: Gunnar Edvard N. Gundersen 
Møtetid: Kl. 19.30 - 20.30 Referent: Møyfrid Aarsland 

Møtested: https://us02web.zoom.us/j/73501727023 

Meeting ID: 735 0172 7023 

Neste møte: Tirsdag 12. mai 2020 kl. 19.00 – 20.30 

Tilstede: 1. trinn: Reidar Dovland – 2. trinn: Gunnar Edvard N. Gundersen, Inger Margrethe Braathu – 3. trinn: Dag 

Henning Johannessen, Monica Pedersen Jamvold – 4. trinn: Pål Thomassen, Anette G. Hodnebrug – 5. trinn: 

Marianne Omholt Ås – 6. trinn: Sandra Bjerk – 7. trinn: Møyfrid Aarsland, Barbro Johanne Svendsen 

Skolens ledelse: rektor Kjetil Glimsdal, fagleder Hilde Igland. 

Forfall: Ole Magne Torgrimsen (5. trinn), Kim Andre Osmundsen (1.trinn), Jan Møretrø (6trinn) 

Kopi til:  Skolens ledelse: Kjetil Glimsdal, Frank Haukeland, Hilde Igland – SFO-leder: Anne Mette Henriksen 

Andre inviterte:  

 

 

Sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Fast punkt: 

Referat 

- Godkjenning av referat fra forrige FAU-

møte 

Godkjent   

Støtte til 7. trinns 

avslutning 

- Formelt vedtak av allerede godkjent 

søknad fra 7. trinn om 100,- kr støtte pr. 

elev til sommeravslutning 

Vedtatt, enstemmig  

Fast punkt: 

Orientering fra 

skolens ledelse 

Kjetil Glimsdal informerer med særlig 

fokus på den spesielle 

Koronasituasjonen. 

Kjetil informerer: Dette er en situasjon som vi 

aldri har vært i før. Det har gått over alle 

forventninger. Annerledes og rar periode. Kjetil 

skryter av innsatsen foreldrene har lagt ned. 

Foreldrene har gitt gode tilbakemeldinger til 

skolen. Vi var heldige som var pilotskole, dermed 

hadde alle elever iPad, og det har gjort 

prosessen enklere. Mye press på ikt-koordinator. 

Hovedinntrykket er at det fungerer bra. Alle 

elever skal gi «livstegn» hver dag, slik at læreren 

ser at de har vært tilstede hver dag, og mist en 

samtale hver uke. Alle må ikke gjøre alt likt, her 

er situasjonene så ulike og hver må finne sin 

måte å jobbe på. Dette har vært en tid for 

raushet, romslighet og fleksibilitet. Først måtte 

man finne en måte å gjøre det på. Nå må man 

legge til rette for progresjon for læring.  

Hilde++ går jevnlig gjennom hele elevlista, med 

tanke på hvem som trenger faglig og sosial 

oppfølging. Det har ført til at i tillegg til de 2-5 

elevene som har hatt behov for skole, har vi hatt 

et par elever innom skolen noen timer et par 

dager i uka. Miljøarbeidere har tatt seg av 

elevene som er på skolen, lærerne har tatt seg 

av undervisningen.  

IKT-hjelp på skolen mellom 9-10 hver dag, men 

mesteparten av hjelpen har foregått over telefon. 

Andre skoler har også bedt Landvik om hjelp.  

Nå skal skolen forberede åpning. Mandag 27. 

starter skolen for 1-4 trinn og for sfo. 

 

https://us02web.zoom.us/j/73501727023


Retningslinjene ventes på, derfor vet man ikke 

helt hvordan det blir.  

 

Hilde: Veien videre blir at ledelsen på skolen 

kaller inn til samarbeidsmøte for å organisere en 

best mulig åpning av skolen. Skolen følger 

nasjonale retningslinjer, men noen lokale 

tilpasninger kan bli nødvendig. Tett samarbeid 

med helsesykepleier, renholdsarbeidere, og flere 

instanser. 

 

Kjetil: Ikke hensiktsmessig med en 2-meters 

regel, det fungerer ikke i skolesammenheng. 

Derfor er det viktig med renhold og hyppig 

håndvask. Alt på skolen har blitt rengjort, både 

leker og alle flater. Ledelsen er ikke urolig eller 

engstelig, men optimistiske og opptatt av å finne 

gode løsninger. Det skal blir trygt og godt.  

 

Gunnar: Imponert over hvor fort skolen kom i 

gang med både informasjon og gjennomføring av 

opplegg for barna våre.  

 

Monica: Imponerende. Det har fungert veldig fint. 

Barnet kan ringe læreren med iPaden, spør om 

det han lurer på.  

 

Barbro: Lærerne har vært kjempedyktige. 7. trinn 

leverer i to-tre fag hver dag, og får tilbakemelding 

på det de har gjort. Facetime med elever og med 

lærer. Kjempebra opplegg! 

 

Kjetil: Gi gjerne tilbakemelding om man hører om 

digital mobbing.  

 

Reidar: Håper videochat-tjenesten blir lukket ned 

når skolen starter igjen, jentene på førstetrinn er 

ikke store nok til å bruke det enda. 

 

Monica: Det har vært stor pågang med ringing på 

facetime, noen har hatt 300-400 tapte anrop. Det 

har vært en utfordring på 3.trinn. Dette har ikke 

vært skole-relatert, men vas og fjas. Også mye 

meldinger.  

 

Møyrid: På 7. trinn har det vært veldig positivt, 

jentene i klassen har hatt digitale møter og 

dermed kunnet prate sammen alle. Det er nesten 

eneste sosiale kontakt de har hatt, og det er 

veldig fint. 

 

Reidar: Skolen har håndtert situasjonen bra, men 

vi gleder oss til skolen starter igjen. 

 

Kjetil: Økonomi: Situasjonen er ikke bra. Skolen 

har hatt for høy bemanning hele dette skoleåret. 

Midler som vi har fått tidligere har falt bort, og det 

slår negativt ut for skolen vår. Vi gikk i 

underskudd i 2019. Etter februar har vi hatt et 

større merforbruk og det er ikke bra. Vi må 

justere bemanningen slik at vi i regnskapsåret 

2021 kan drive i balanse. 4 midlertidig ansatte 

har fått beskjed om at de må avslutte 

ansettelsesforholdet sitt 1. mai.  



Før Korona slo til ga vi også beskjed til ansatte 

om at det er høyere terskel for å sette inn vikarer 

ved korttidsfravær. Skolen har ukentlige møter 

med tillitsvalgte og verneombud. Situasjonen er 

at vi må redusere med ca 5 hele stillinger, stort 

sett miljøarbeiderstillinger, dette vil ramme 7-8 

personer. Dette er veldig krevende for 

personalet, vi forsøker å ha tett dialog og åpne 

prosesser. Det er den økonomiske rammen som 

gjør at vi må ta disse grepene. Samtidig skal vi 

jobbe for å lage et trygt og godt miljø for elevene 

våre. Pr nå er det 14-15 miljøarbeiderstillinger, så 

dette er en betydelig reduksjon.  

 

Dette er krevende, og FAU vil bli holdt orientert.  

Hilde sier at skolen vil være i tett kontakt med 

HR-avdelingen i kommunen. 

 

Inger Margrete: Er det enkeltelever eller grupper 

som mest vil merke denne reduksjonen av 

ressurser? 

 

Vi må prøve å sette inn ressurser der hvor 

behovet er, og så må vi fjerne ressursene der 

hvor de ikke er nødvendige. Dette stiller krav til 

faglederne og kontaktlærerne for å få til et godt 

samarbeid.  

 

Hilde: Til høsten kan man se for seg en bedre 

utnyttelse av miljøarbeiderressursen.  

 

Gunnar: Skolen gjør ting på en fin måte i forhold 

til personalet. Når situasjonen er som den er, så 

er det i alle fall godt å vite at dere gjør dette på 

en god måte.  

 

17.mai-tog avlyst i Oslo og Stavanger. Det blir 

nok ikke en tradisjonellfeiring i Grimstad heller. Vi 

må følge med på hva som skjer. Vi avventer 

informasjon fra nasjonalt og lokalt hold før vi gir 

instrukser videre til vår 17.mai komite.  

 

 

Monica: Det er viktig fremover at vi får 

informasjon fra skolen så fort dere har den.  

 

Hilde: Vi skal sende informasjon så fort vi vet 

noe, og så klart og tydelig vi kan.  

 

Fast punkt 

Innspill fra 

klassekontakter 

-    

Trafikksikkerhet - Kort oppsummering fra møte i 

Trafikkutvalget i forkant av FAU-møtet 

Kjetil informerer kort om trafikksikkerhetsmøtet 

Her jobbes det, og det er planlagt konkrete tiltak. 

 

Framdrift - Kort samtale om neste møte og videre 

jobb med saker underveis. 

Neste møte 12 mai vil avvikles på samme måte 

som denne gang, som et nettmøte.  

 

Fast punkt 

Eventuelt 

-    

 
 


