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Møtedato:
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Gunnar Edvard N. Gundersen (Landvik), Johan Martin Ugland (Holvika b.) Tormod Frog (Jappa), Magne Aas (Holvika
u.), Anne-Kirsten Galteland (Fevik skole), Torbjørn Lied (Fjære b.), Silje Carlsen (Frivoll), Gunvor S. Almlie (GUS),
Birger Haaland (Langemyr), Atle F. Sandberg (GUS), Arne Mowatt Haugland (oppvekstsjef Grimstad Kommune)
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Arve Foss (DRUS), Svein Ivar Trondal (Fevik skole), Erlend Fille Rye Havnås (Hesnes montessoriskole), Line Haugen
(Eide), Barbro Svendsen (Landvik), Dag Henning Johannessen (vara Landvik), Alexander Madshaven (Fevik)

Kopi til:
Sak

Beskrivelse

Referat / vedtak

1.

Referat fra KFU-møte

Referat godkjent uten videre kommentar

17.11.2020
2.

Behandle innkomne forslag.
a.

Trafikksikerhet,

Trafikksikkerhet/

Anne Kirsten Galtelnad redegjør for en diskusjon de har hatt på Fevik

hjertesone

skolen, med ønske om å løfte sak med tema trafikksikkerhet til KFU.
Hvem kan vi ta kontakt med i kommunen?
Arne Mowatt Haugland opplyser om at kontaktperson i kommunen er
Kristoffer Hansen., e-post: kristoffer.hansen@grimstad.kommune.no

Johan Martin:Det har vært oppe en sak i lokalavisen der bl.a.
folkehelseansvarlig har vært synlig.
Gunnar Gundersen: Lars Ole Hansen og Kristoffer Hansen er gode
personer å ha med seg i denne saken, i tillegg til Christine Mikkelsen.
Ugland: Er det de som har med dette med hjertesoner kanskje?
Anne Kirsten: Er det andre skolen som har dette med trafikksikkerhet
framme på agendaen? Hva er deres erfaringer?
Gunvor: Har ingen forslag på stående fot, men det med trafikksikkerhet
har vi på sakslista på hvert FAU-møte, men det står på stedet hvil på
GUS.
På Landvik er det en stående diskusjon. Det kommer med jevne
mellomrom en bønn fra entreprenør om at foreldre må avlevere barna
på et annet sted.
Gunnar Edvard: Vi hadde dette oppe på siste møte i Landvik. Det har
vært sendt en del meldinger fra skolen om dette. Ofte pga at foreldre
ikke reflekterer rundt dette. Dette er som det pleier, noe som må
repeteres jevnlig.
Johan Martin: På Holvika har vi snakket om at det er blitt en økning i
antall biler på grunn av situasjonen vi er i.
Dette er et løpende ansvar for FAU som vi bare må være oss bevisst.

Oppfølgning

Anne Kirsten: Takk for mange gode innspill. Vi har utfordret elevrådet
på dette, og det var veldig spennende å lese innspillende derfra. Det
skal vi bruke på neste møte, og vi tenker at dette har stor
påvirkningskraft inn mot foreldrene.
Denne tiden gjør det jo vanskelig med tiltak som gå-aksjoner.
Magne Aas: Mange skoler har fylkesveier som nærmeste naboer. Har vi
noen kontaktpersoner inn mot fylkeskommunen?
Johan Martin: Jeg tror det er godt å bruke kommunen inn mot fylket. Økt
belysning på krysningspunktet er et tiltak som har god effekt.
Gunnar Gundersen: Vi har vært i kontakt med Bjarne Hillesund i
fylkeskommunen. Han hadde ansvar, men jeg er usikker på om det er
et geografisk eller tematisk ansvar. Veldig hyggelig og hjelpsom mann.
Ugland: Hør med ham om hvem vi kan henvende oss til kanskje?
Det er lurt at FAU-ene har dette som fast punkt for å holde trykket oppe.

Johan Martin eller
Gunnar Edvard

Vedtak: Ta kontakt med Bjarne Hillsund for å høre om det er en
kontaktperson i fylkeskommunen.

Gunvor: Poenget med hjertesone er å få bilen vekk fra skolegården.
Da jeg satt i FAU på Landvik ble det sagt at bilen skulle fram uansett,
men vi har sett en holdningsendring på at bilen ikke lenger skal helt
fram. Kan vi gjøre noe i samarbeid med kommunen for å løfte
hjertesoneprosjektet?
Arne Mowatt: Kunne det være lurt å invitere Christine Mikkelsen og
Kristoffer Hansen med på neste møte? De kan besitte god hjelp både
på engasjement og handlekraft.

Vedtak: Christine Mikkelsen og Kristoffer Hansen inviteres med på
neste KFU-møte.
b.

Økonomiske rammer
ved skolene – hva
kan vi gjøre?

Anne Kirsten: Vi på Fevik skole ønsker at økonomi skal være en fast
sak på FAU og SU-møte. Pa hjemmesiden til FUG er det en lenke om
dette.

Hvordan er den økonomiske situasjonen og hva kan man gjøre om det
er ting man ikke får gjort fordi økonomien er trang.
Vi har også her ønske om å involvere elevrådet, og samtidig ha en
balansegang mot hva man kan forvente og hva man ønsker.
Det viktig at vi i KFU også er med å ansvarliggjøre politikerne på SU.
Magne Aas: Vi hadde på Holviga ungdomsskule litt om dette på forrige
møte. Det er jo ikke så mye å ta av når det skal kuttes. Hos oss er
rektor tydelig på at det er viktig å melde avvik når de ikke kan levere det
de skal. Dette er en måte å synliggjøre over tid.
Anne Kirsten: Dette hørtes veldig fint ut. Har Arne noen synspunkter på
dette?
Arne: Jeg står midt oppi dette og skal samarbeide med rektorer som har
fått redusert budsjett. Dette er utfordrende og det er gjort gode analyser
fra skolene på hva dette vil medføre. I budsjettforslaget for 2021

Johan Martin

kommer det klart fram at kuttene får konsekvenser. Samtidig er det en
budsjettramme vi må forholde oss til. Med unntak av to skoler (Jappa og
Frivoll) er det nedbemanning over hele kommunen. Det er viktig med
avviksmeldinger, men samtidig er det begrenset hva vi kan gjøre med
dette, for rammen blir ikke større av den grunn. KFU må også
synliggjøre det mot politikere og administrasjon. Rektorene er selvsagt
fortvilet over situasjonen, og må ikke få skyllebøtten over seg fra FAUene.
Birger: På Langemyr ser vi konsekvensene av dette veldig tydelig.
Elever fra Grimstad får mindre ressurser enn elever fra andre
kommuner.
Gunnar Edvard: Alle oss er nok klar over hvem som sitter med ansvaret
her, og det er ingen som er interessert i å ramme rektorene. Med å
oppfordre til avviksmeldinger er vi med å bevisstgjøre politikerne fra alle
kanaler som samlet må gi et tydelig signal.
Anne Kisten: Diskusjonen hos oss rammet også nettopp dette om
hvordan vi kan fronte dette sammen. Politikerne skal nå få
avviksmeldingene direkte til sine utvalg, og da er det viktig at vi bruker
denne kanalen.
Som foresatte kan vi be om å få se konsekvensanalysene fra skolene.
Vi bør allerede nå begynne å forberede oss på neste års
budsjettprosess.
Arne M Haugland: Skolene vil selvsagt gjøre det beste de kan ut fra de
forutsetningene de har, og det er veldig viktig at FAU-ene er
oppmerksomme på den økonomiske situasjonen.
Anne Kirsten: Kan det være en ide om at vi lager en gladsak i media om
enhetslederne i kommunen? At vi i KFU ser og berømmer det arbeidet
som gjøres ut fra en utfordrende situasjon.
Gunnar: Dette er jeg veldig for. Skolene fortjener skryt for hvordan
skolene håndterer både smittevern, økonomi og trafikksikkerhet.
Johan Martin: Er det noen som kunne tenke seg å ta tak i dette?
Gunvor: Jeg støtter også dette og vil gjerne være med å framsnakke
skolene.

Vedtak: Ta initiativ til en gladsak i lokalavisa
Deltakende: Gunvor, Anne Kirsten
Torbjørn oppretter dokument og deler link på facebook-gruppa.

Anne Kirsten: Da ser jeg for meg at vi gjør det på tilsvarende som sist at
vi tar med alle stemmer.
Ta med økonomi, pandemi og psykologi

Johan Martin: Oppfordrer FAU-ene til også å ha med økonomi som fast
punkt på møtet.

3.

Utestående saker:

4.

Videreføring til neste møte:

5.

Aktuelt fra de ulike KFU-ene

Gunvor: Vi har bare hatt ett møte etter jul. Vi snakker om hvordan vi
skal avvikle skoleavslutningene etter jul. Skoletur er avlyst.

Anne Kirsten: Vi har snakket om trafikksikkerhet og økonomi.
Silje Carlsen: **dårlig lyd**
Atle: Vi var to stykker
Langemyr: Vi sliter litt må å få gjennomført foreldremøte og har ennå
ikke fått valgt FAU
Torbjørn: Det har ikke vært FAU-møte på Fjære siden
budsjettprosessen.
Gunnar Edvard: Vi har jevnlige møter på Landvik og har hatt tema om
gjennomføring av foreldremøte for de som skal begynne til høsten. Vi
har ennå ikke snakket om 17. mai og avslutning. Vi var pilotskole på
iPad, og på Landvik er det som andre steder delte meninger. Det kunne
vært gunstig med en ressursgruppe inn mot Stian som har ansvar for å
implementere dette i kommunen. Noen foreldre syns det blir mye skjerm
uten å se hvilke pedagogiske mål dette er knyttet opp mot. Kan dette
være interessant for flere?
Anne Kirsten: Ja dette høres ut som en god idé. Det kunne vært fint å
ha noe felles på dette.
Birger: Det er nok en del foreldre hos oss som kunne tenkt seg å ha
dette i ryggen.
Torbjørn: På Fjære har det også vært oppe og et ønske om en
ressursgruppe for å hjelpe foreldrene med å bruke de elektroniske
hjelpemidlene som skolen tar i bruk.
Arne Mowatt: En ressursgruppe er spennende og er nok enklere enn å
ha samlinger på skolene
Stian er rett mann å snakke med, sammen med Marit er nok veldig
nyttig å gi en halvtime sammen med dere.
Johan Martin: Er det kommet noe lenger på veien mot en felles
plattform for alle skolene?
Arne: Her er Stian og Marit rette personer å snakke med. Det er ulike
plattformer som passer best til henholdsvis iPad og PC.
Johan Martin: Hos oss det skolebyggsaken som er høyest oppe.
Tormod Frog: Hos oss er det diskusjon knyttet til SFO, der vi ser at det
ble valgt kortsiktige løsninger på SFO som vi ønsker å utbedre.

6.

Eventuelt

Vedtak: Ta inn Stian og Marit til en liten seanse om Nettbrett og
elektroniske hjelpemidler på et KFU-møte

17. mai:
Anne Kirsten: Vi må forberede oss på at 17. mai blir annerledes, men vi
vet ennå lite om hvordan det blir. Jeg lovet Fevik FAU å ta opp denne
problemstillingen her. Vi håper det kan bli litt likt mellom kretsene.
Johan Marin: Foreslår å ha dette med som et punkt til neste møte når
de ulike FAU-ene har kommet litt lenger i planleggingen.
Anne Kirsten: Vi må regne med at det kommer føringer sentralt på
hvordan vi kan løse dette. Kan man for eksempel få til et lite tog?
Samtidig ønsker ikke jeg å legge opp til noe som vi ikke kan være helt
sikre på.
Arne: Selv om vaksiner er på plass og det går framover så kommer det
nok mer informasjon om framover. Det vil også være forskjeller fra ulike

Arne M Haugland
kommer tilbake med
mer info

kommuner. Jeg blir ikke overrasket om det bikker enten den ene eller
andre veien. Jeg skal høre med lederen for 17.-mai komiteen i
kommunen.
Gunnar Edvard: Vi har fått beskjed om at å samle 190 konfirmanter i
små grupper utendørs ikke er greit nå. Så vi må bare håpe at ting
endrer seg.
Anne Kirsten: Takk for alle innspill. Vi får være forberedt på alle
eventualiteter, og det er fint å tenke litt sammen rundt dette.

7. Avslutning

Johan Martin: Da vil jeg takke for møtet. Neste møte blir tirsdag 02.
mars.

