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Møtedato/-tid: 09.10.2019, kl 12:30-13:45 
Sted: 
 

Langemyr skole og ressurssenter, Grimstad 

Deltagere: Line Ostad, politisk skoleeier Høyres representant 
Camilla Alette Jacobsen, leder FAU 
Liv Cathrine Evensen Burgleigh, nestleder FAU 
Benjamin Johnsen, nestleder elevråd 
Ann-Kristin Vaksdal Aas, kontaktlærer elevråd og elevstøtte i møtet 
Hanne Sellæg, representant pedagogene ved Langemyr skole 
Renathe Thygesen, representant pedagogene ved Langemyr skole 
Bjørn Holter, representant andre ansatte ved Langemyr skole 
Turid Fløystad, rektor/enhetsleder Langemyr skole 

Saksparter: Elevråd, FAU, Langemyr skole ledelse og ansatte, politisk skoleeier Grimstad 
kommune    

Forfall: Tarja Katrina Dareios Skram-Karlsen, leder elevråd  
Referent: Ann-Kristin Vaksdal Aas og Turid Fløystad 
Møteansvarlig: Turid Fløystad 

   

 
Sak 2019:1 Konstituering av SU. Medlemmene presenterer sin rolle i SU. ANSVAR: FRIST: 
 Medlemmene presenterte seg og hvem de representerer.  

Camilla Alette Jacobsen velges til leder av SU. 
  

 
Sak 2019:2 Elevrådet presenterer sine ønsker for arbeidet til SU  ANSVAR: FRIST: 
 Benjamin Johnsen presenterte sine ønsker for videre arbeid i SU. 

Tanker fra elevrådsmøte, 08.10.19. Benjamin Johnsen leste opp 
ønskene fra elevene.  Elevrådet ønsker flere sparkesykler og sykler, 
«liksom-vei» i skolegården, sklie, hugge trær, lage butikk. Noen 
ønsker blomsterkasser, de kan lages på sløyden. De ønsker 
basketkurv og basketball ute, og å lage en stor sandkasse (se 
vedlegg). 
 
Elevene har sammen med rektor og kontaktlærer for elevråd tenkt 
over hva vi kan lage selv at ting vi har, og hva vi må spare penger 
til før vi kan kjøpe inn. Elevene tok på alvor at Grimstad kommune 
har veldig lite penger og at alle må spare. 

  

 
Sak 2019:3 FAU presenterer sine ønsker for arbeidet til SU  ANSVAR: FRIST: 
 FAU- sette Langemyr skole mer på kartet på en positiv måte. 

Tenke inkludering. Prøver å være på KFU- 10 møter i halvåret. SU-
møter – 1 i halvåret fornøyde med dette. Må forvente at politikerne 
leser høringsutkastene fra SU før de behandler saker. 

  

 

Møtereferat Konstituerende SU-møte 
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Sak 2019:4 Skolens og kommunens representanter presenterer sine 
ønsker for arbeidet til SU  

ANSVAR: FRIST: 

 Line Ostad: Viktig å være med på SU-møter. For å få snakket med 
elevrådet, FAU, lærere, Oppvekst og utdanningsutvalget er opptatt 
av å være på møter. Dette fører til lavere terskel for å ta direkte 
kontakt. Skal ta opp at en fra kommunestyre må prioritere å være 
med på SU-møtene. Fast punkt på utdanningsutvalget – innspill fra 
de ulike SU-møtene. 
 
Hanne Sellæg: Langemyr skole må beholde sin særegenhet i 
forhold til de andre skolene. Tenke inkludering, og spesialskole er 
inkludering av elever i aller høyeste grad. Vi bør ha de samme 
arenaene, samarbeidsarenaer ol. men iblant må vi ha spesielle 
løsninger. Arbeidsforhold for lærere er under enhver kritikk: støy, 
klima, gamle kontorstoler ol.  
 
Turid Fløystad: Setter stor pris på samarbeidet hun har hatt med 
politiker Line Ostad og FAU, ved etablering av SU ved skolen. 
Rektor sier at SU er den viktigste kanalen for å ta opp viktige saker 
for skolen. SU-møtene på Langemyr skole blir holdt på dagtid for at 
det skal passe elevåd og FAU-representantene. 

  

 
Sak 2019:5 Innsparingsforslag for Langemyr skole i budsjettprosessen for 

Grimstad kommune. Bakgrunn og risikovurdering er beskrevet 
i Agenda Kaupang sin rapport som forutsettes lest før SU-
møtet. Plan for høringsprosess når rådmannens 
budsjettforslag kommer.  

ANSVAR: FRIST: 

 Rektor delte ut utdrag fra Agenda kaupang rapporten. Langemyr 
skole ligger i 2018 høyt over andre skoler som de kan 
sammenligne seg med (andre spesialskoler) når det gjelder vedtak 
på timer til miljøpersonale (assistentressurs i GSI-rapporteringen). 
Differansen ned til gjennomsnittet er 3,7 årsverk, som tilsvarer 2 
mill. Dette er bakgrunnen for forslaget om å redusere 2 mill i driften 
i forhold til 2018-regnskapet og holde seg der i årene fremover. 
Rektor sier det kan være ulikheter på hva ulike skoler har rapportert 
i GSI, da det er rom for tolkninger. Dersom Langemyr rapporterer 
kun ressursene til skoletimene blir det et langt lavere årstimetall 
enn om de rapporterer ressurser til både skoletimer og tilsyn i 
friminutt og mottak/avreise som i 2018. 
 
FAU vil ikke godkjenne denne rapporten umiddelbart. Hva blir 
konsekvensene for familiene når det blir kutt i årsverk på 
dagtid/skole? Det kan gå utover både familiesituasjonen og 
søsken. Dessuten er de utsatt for kuttene både innen skole og 
andre sektorer og får dermed «dobbelt opp». 
 
Den største utgiften på skolen er lønn. Innsparinger i personalet var 
et av de innsparingsforslagene som ble drøftet i SU. Elevrådet 
uttalte at noen elever kan dele personal, og noen i personalet klarer 
å være sammen med to/flere elever. Rektor mener det er mulig å 
ha enkelte elever sammen i noen aktiviteter og dermed noe mindre 
personale. Legger vekt på riktig kompetanse og personlig egnethet 
i personalet, samt den enkelte elevs forutsetninger og behov. 
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 Forutsetning er at vi fortsetter å ha elever som kan nyttiggjøre seg 
gruppeundervisninger. SU-medlemmene har forskjellige tolkninger 
av formuleringen om dette i Agenda Kaupang rapporten. Rektor 
presiserer at det kan være elever som ikke nyttiggjør seg 
gruppeundervisning på nærskolen, men som kan nyttiggjøre seg 
gruppeundervisning på Langemyr når medelevene har lignende 
behov og forutsetninger. 
 
Langemyrs ansatte ligger høyt på risikovurderinger for å være 
utsatt for vold og trakassering og har en rekke tiltak for å være på 
et akseptabelt nivå. Sykefraværsprosenten er høy, men går sakte 
nedover. Hvordan skolen er utformet kan ha betydning for tallene 
som sammenlignes i Agenda Kaupangrapporten, bla bemanning av 
sikkerhetsmessige årsaker når elevene holder til i flere bygg. 
 
Noen grep er gjort på Langemyr, og hele personalet har vært 
pliktoppfyllende på sparing dette budsjettåret. Ekstern veiledning 
utad er et overskuddsfenomen, da grunnbemanning prioriteres. 
Hva er lovpålagte tjenester og hva er ikke lovpålagte tjenester vil 
måtte diskuteres når rådmannen foreslår og politikere skal vedta 
budsjett for årene fremover.  
 
FAU tar til seg hva som står i Agenda kaupang rapporten, men 
stiller spørsmål ved tallene der. FAU er også kritisk til 
budsjettreduksjonene og sier at liv og helse ikke skal settes på spill. 
Rektor skal ivareta sikkerhet og kvalitet, men utover dette gjør hun 
det hun kan i forhold til innsparing. 

  

 
Sak 2019:6 Langsiktig videreutvikling av Langemyr skole, hva er ønskelig 

og realistisk? Innspill til sak om fremtidig eierskap og 
økonomimodell som skal forelegges eierkommunene.  

ANSVAR: FRIST: 

 Fremover vil det bli jobbet med muligheter for videreutvikling av 
skolen sammen med eierkommunene. Skal skolen bli heleid av 
Grimstad med de andre kommunene som kjøpere av tjenester? 
Skal skolen bli en del av en ordinær skole for å videreutvikle 
mulighetene det gir for elevene på begge skolene? Eller skal skolen 
bli en del av et større spesialpedagogisk ressurssenter sammen 
med andre tjenester til barn og unge? Det er behov for å vurdere 
ulike løsninger som også kan gi elevene og de ansatte nybygde 
lokaler av god kvalitet og god egnethet til formålet. Det arbeides 
også med en enklere økonomimodell som gir både skoleeierne og 
skolens ledelse større forutsigbarhet og oversikt i budsjett og 
regnskapsarbeidet. 

Rektor og 
kommunal-
sjef 

2020 

 
Sak 2019:7 Eventuelt ANSVAR: FRIST: 
 Konstituering av SMU Skolemiljøutvalget.  

SMU er lovpålagt og skal følge opp skolens fysiske miljø og det 
psykosiale skolemiljøet. SU vil fungere som skolens SMU, men 
rektor kommer til å ha med verneombudet i stedet for en av 
pedagogrepresentantene. 

Rektor Høst 19 

 Utemiljøet: Sandbasseng blir sponset av et par lokale firmaer. 
Skolen og FAU setter i gang flere dugnader allerede denne høsten 
for å ruste opp utemiljøet. 

Rektor 
og FAU 

Høst 19 
og  
vår 20 

 
Vedlegg: Elevrådets ønsker 
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