
 

FAU på Landvik skole  

(foreldrerådets arbeidsutvalg) 

 

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 9 2017/18 
Møtedato: 30. mai 2018 Møteleder: Kenneth Olsen 
Møtetid: Kl. 18.30 -20.00 Referent:  Gunvor Sofia Almlie 

Møtested: Personalrommet, Landvik skole Neste møte 30. august 2018 

Tilstede: Hilde Wallentinsen, Silje Dowerdock, Silje Bjerkås, Tom Endresen, Therese Nilsen, Kenneth Olsen, Atle 
Sandberg, Møyfrid Aarsland, Vibeke Haugen, Gunhild Espeset, Gunvor Sofia Almlie 

Forfall:  

Kopi til:  Gunhild Espeset, Odd Einar Halvorsen,  

 
 
Saksnr. / sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Info fra Gunhild  Nytt fra rektor 

 

 

 

 

 

 Plan og rutiner for elevenes psykososiale 
skolemiljø (inkl. nytt ordensreglement) 

 

 

 Uteområdet  

 

 

 Forespørsel om en oppmerksomhet til 
elevene etter innsats på Mattemarathon 

 

 Ny fagleder  

 

 

 

 Eventuelt  

Rektor informerer: Landvik skole blir en 
pilotskole for utprøving av ipad i skolen. 
Skolen blir deretter en lærende skole for 
resten av kommunen. Foreldre får 
informasjon om hvordan undervisningen blir 
påvirket av prosjektet. Prosjektet starter 
høsten 2018. FAU ba om å kunne følge 
arbeidet i testperioden tett og så det som 
naturlig at dette vil inngå som et punkt i 
FAUs arbeidsprogram for neste skoleår.  
  
Kommunen jobber med en fellesplan for 
rutiner og reglement for skolens 
psykososiale miljø. Planen er nesten ferdig 
utarbeida, og kommer snart. Det er vedtatt et 
felles ordensreglement for alle grunnskoler i 
Grimstad kommune.  
 
Skolen vil søke FAU om kr 30 000 til 
oppgradering av uteområdet. FAU var 
positive til dette og vil motta en skriftlig 
søknad med mer presis beskrivelse av hva 
midlene vil gå til.  

 
Mattemaraton. Landvik ligger an til å komme 
på 3. plass på landsbasis i årets 
Mattemaraton. FAU sa ja til å spandere is på 
hele skolen for god innsats.  
 
Landvik har ansatt en ny fagleder på 5-7 
trinn. Espen Lindland ønskes velkommen fra 
høsten 2018. Det betyr at skolen vil ha to 
fagledere. Hilde Igland er fagleder for 1-4 
trinn. 
 

1. Skolemelk: Tine har økt prisen på 
melk med 70 øre pr melk. 
‘Melkebudsjettet’ går derfor i minus i 
år. FAU administrerer dette. FAU 
vedtar å kutte skolemelk fra 11. juni 
og ut skoleåret for å dekke opp 
underskuddet. FAU var enige om at 
arbeidet med skolemelk ikke lenger 
står i forhold til inntekten og vedtok 
at ordningen administreres fra Tine 
fra neste høst. FAU var enige om å 
begrense ordningen til å gjelde 
melk. Foreldre må derfor bestille 
skolemelk individuelt fom. neste 
skoleår. 
 

Gunhild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gunhild 
 
 
 
 
 
Gunhild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Susan / Vibeke 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Innkalling til høstens første FAU 
møte 30. august; Gjelder FAU med 
vara og klassekontakter. Viktig at 
invitasjon går ut tidlig. Blir håndtert 
av skoleadministrasjonen.  

3. FAU og Gunhild avklarer nærmere 
om innholdet i møtet 

Gunhild 
 
 
 
 
Gunhild / Kenneth 
 

Trafikksikkerhet 

Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 
 
 

Pukkverket. 

 Kort om status og videre arbeid 

 

 

 

 

Hjertesoner 

 Kort om status 

 
Pukkverket:  
Kun ett forslag til vedtak foreligger til neste 
møte i TU og det er at saken om tilførsel til 
pukkverket settes i bero inntil plan for 
innkjørsel fra E18 er avklart. Rådmannens 
innstilling legges fram på møte i Teknisk 
utvalg 4. juni. FAU følger saken videre når 
de blir mer aktuell. 
 
 
Hjertesoner: Avventer videre behandling fra 
kommunen. En del avklaringer gjenstår før 
pilotprosjektet på Landvik er i gang. 
 

 
 
Kenneth, FAU 

Økonomi 
 

 
 

 

 Status økonomi 

 

 Inntekter fra 17, mai-arrangement 

 Forventede utgifter 

 

 

 

 

 

 Ev.  

 
Vibeke gikk gjennom økonomien til FAU og 
fortalte blant annet at tallene fra 17. mai ikke 
helt klare. Det ser imidlertid ut til at 
overskuddet fra årets 17. mai samt åpen 
skole blir på kr. 55 000. (Leiker kr. 11 000, 
kafe kr. 30 000, åpen skole i september kr. 
12 000). 
 
Leseborgen på biblioteket: FAU har tidligere 
gitt tilskudd til etablering av leseborg i 
biblioteket. Materialer er på plass, borgen 
settes opp snarlig. 
 
17. mai komite: Dugnaden fra foreldrene er 
veldig viktig. Det er vanskelig å avvikle 17. 
mai arrangement på en god måte dersom 
noen foreldre unngår å møte til denne 
dugnaden. Det ble konkludert med at det er 
nødvendig med mange påminnelser for å 
hjelpe foresatte å huske sine oppgaver og 
tidspunkter. Erfaringene fra åretes 
arrangement noteres for å kunne benyttes av 
neste foreldregruppe.  

Vibeke 

Skolefoto  Bestemme om vi ønsker å bytte til 
Lime foto, se prissammenligning.  

 
FAU ønsker at skolen skal bytte 
skolefotograf til Lima foto for skoleåret 
2019/2020, blant annet pga. tilbudet til Lima 
og for å stimulere til økt konkurranse. FAU 
ønsker at avtalen bare skal gjelde ett skoleår 
i første omgang. FAU ba om at det stilles 
krav om at bildene skal ha god kvalitet, 
forstått som riktig lyssetting.  

Alle 

FAU blir mer 
synlige 

Arbeidsplan for 
FAU-året 2017/18 
 

 FAU har opprettet en lukket 
facebookside: FAU Landvik. Vi har 
tidligere bestemt å lage noen skriftlige 
«kjøreregler» på hvordan dette skal 
håndteres fremover. Kort gjennomgang 
av kjøreregler. 

 FAU har ønsket å opprette en 
skytjeneste. Kort gjennomgang av valg 
av tjeneste.  

FAUs facebookside: FAU ønsker å lage 
rutiner for bruk av FAU sin FB side. Rutinene 
bør omhandle blant annet hva slags 
informasjon som legges ut, hvem som er 
ansvarlig for at informasjon legges ut, samt 
koordinere klassenes FB sider. Dette er 
nødvendig for at bruken av FB skal fungere 
etter hensikten. Rutinene tas opp på høstens 
første FAU-møte hvor også 
klassekontaktene er med.  
 
 
FAU har oppretta en Google-konto som skal 
brukes til å lagre viktige FAU-dokumenter. 
Dette for å bidra til kontinuitet i arbeidet for 
kommende FAU.  
 
 

Silje B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silje B. 
Kenneth 



 
 

 

 
   

Fast punkt 

Orientering fra 
KFU 

 Foreldrekonferanse til høsten 

 Oppstartsmøte for FAUene til høsten 

Tema: Det er lagt opp til at KFUs 
«temakveld» som er holdt de to siste årene 
splittes opp i to arrangementer. Det ene 
arrangementet skal være i samarbeid med 
kommunen og vil omhandle prosjektet om 
«Helsefremmende skoler og barnehager». 
Målgruppen for arrangementet er alle 
foresatte med barn i Grimstadskolen. Dato er 
foreløpig satt til uke 42-43. 
 
Det andre arrangementet er et 
oppstartsmøte for FAU-representanter.  
 

Kenneth 

Fast punkt 

Innspill fra 
klassekontakter 

 Avslutningsdagen: FAU og skolen har 
tidligere blitt enige om å oppmode foresatte 
til å vise moderasjon med tanke på hvor mye 
godteri man kan ha med til avslutning siste 
skoledag – At man kan få tilbud på noen 
typer godteri er ikke grunn til at elevene skal 
kunne ta med store mengder godteri.  
 
Etter avtalen med FAU skal skolen informere 
foresatte om dette (for eksempel på ukeplan 
og/eller SMS) 

Vibeke minner 
skolen på dette 

Fast punkt 

Saker til og fra SU 
 Ingen saker foreslått.  

 


