
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fjære barneskole 

Referat for FAU-møte nr. 3 2021/2022 
Møtedato: 2. november 2012 Møteleder: Morten Hoveland

Møtetid: 1830-2000 Referent: Morten Hoveland

Møtested: Personalrom på ungdomsskolen Neste møte: 11. januar 2022 kl. 1900

Til stede: Trine Larsen (rektor), Maren Pedersen (3B), Morten Hoveland (6A), Cathrine Andersen 
(7B), Torbjørn Lied (4B), Per Kristian Rom (1B), Ann Christin Bjørke (2A), Berglind 
Smaradottir (5B), Knut Lia (1A), Odd Arild Berge (6B) 

Forfall: Representanter fra 2B, 3A, 4A, 5A og 7A 

Sak Beskrivelse Referat / vedtak Oppfølging

Innkalling og referat fra forrige FAU møte godkjent. 

8/21-22  Kort fra FAU-stormøte

Morten gav en kort oppsummering fra FAU stormøte 
som ble gjennomført 19.oktober 2021. Stormøte er et 
årlig arrangement. Medlemmer av FAU anbefales å delta 
på dette neste år. 

  9/21-22 
Hva gjør vi fremover 
med 17. mai 
arrangement? 

Cathrine presenterte hvordan 17.mai 
arrangementet har vært gjort før covid. 

Enighet om at FAU skal gjennomføre 17.mai 
arrangement i 2022. 6. trinn ansvarlig for 
arrangementet. Inntektene fra arrangementet går 
til å dekke 4.døgn av leirskole og 
avslutningsmarkering for 7. trinn. 

 10/21-22 Skolemiljø Trine orienterte om tiltak som gjennomføres ved 
skolen med tanke på skolemiljø (trivselsledere, 
fellessamlinger, fadderordning osv.) 

Elevundersøkelse gjennomføres for 5.-7. trinn.
 11/21-22 Økonomi Trine informerte om økonomisk status ved skolen. 

Skolen ligger an til å levere et merforbruk i 2021.  
Skolen vil ikke klare å innfri lærernormen for 1.-4. trinn, 
mangler 0,8 årsverk. Budsjettkuttene for 2021 fører til 
at flere elever meldes til PPT. Trine melder også om økt 
korttidsfravær blant ansatte. 

Budsjett 2022.  
For å komme i balanse i 2022 må det kuttes ytterligere 
1 årsverk pedagog og 1,9 årsverk miljøarbeider. Dette 
medfører flere negative konsekvenser. Lærernorm vil 
ikke kunne innfris, ikke midler til vikarer, frykter økning 
i §9a saker, trafikkvakt/bussvakt må vurderes kuttet. 

FAU ser med stor bekymring på den økonomiske 
situasjonen til skolen. Forslag til budsjett for 2022 
legges frem 5. november 2021. 
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12/21-22 Nytt skolebygg Kommunestyret vedtok enstemmig skolen med alle tilvalg 

Forprosjektet i gang - Ny skole skal stå klar i uke 42 2023 

Det har vært gjennomført møter mellom prosjektleder, 
arkitekt og elevråd, og prosjektleder, arkitekt og FAU 

Det er jevnlige møter mellom prosjektleder, arkitekter og 
ledelse 

Link til infoside: https://www.grimstad.kommune.no/politikk-
og-organisasjon/prosjekter/ny-fjare-barneskole-prosjektside/

13/21-22 Bekymring 4. trinn Trine orienterte om mottatt bekymringsmelding fra 4. trinn. 
Dette er et trinn med mange elever, men likevel under antall 
for deling. Den svake økonomiske situasjonen til skolen gjør 
at det ikke er anledning til å sette inn mer ressurser på 
trinnet pr i dag. QM+ må brukes aktivt. 

14/21-22 Eventuelt – 4 saker Omvendt julekalender – House of the Heroes, enighet om at 
dette videreføres. 

Juleavslutning blir onsdag 15. desember 

Søknad om midler til scene på juleavslutning. Halvparten av 
leien betales av FAU 

TS midler 
Søke fylkeskommunen om fartshump og bedre belysning, 
siktsone, fotgjengerfelt ved Spedalen 

Trafikksikring Bringsværveien, fotgjengerfelt og belysning 
mot Vikhallen. Lars Ole Hansen, enhet. 

Maren og 
Morten 
sender inn 
søknad.


