
 

FAU LANDVIK SKOLE  
(foreldrerådets arbeidsutvalg) 

 

Agenda og referat for FAU-møte nr. 1 2020/21 

Møtedato: Tirsdag 25. august 2020 Møteleder: Gunnar Edvard N. Gundersen 

Møtetid: Kl. 19.00 – 20.30 Referent: Inger Margrethe Braathu 

Møtested: Landvik skole, Imenessalen/personalrom Neste møte: 21. september kl. 19-20.30 

Tilstede: FAU: 1. trinn: Therese Rasmussen, Kåre Jonny Thygesen – 2. trinn: Barbro Johanne Svendsen, Elisabeth 

Rettedal – 3. trinn: Gunnar Edvard N. Gundersen, Inger Margrethe Braathu – 4. trinn: Dag Henning Johannessen 

– 5. trinn: Pål Thomassen, Anette G. Hodnebrug – 6. trinn: Marianne Ås – 7. trinn: Sandra Bjerk. 

Skolens ledelse: rektor Kjetil Glimsdal, fagleder Hilde Igland. 

Foreldrekontakter (tilstede under første og andre sak): Se egen deltakerliste vedlagt 

Forfall: Ingunn Sognnes Tveit (4. trinn), Jan Møretrø (7. trinn), Lisbeth Flaten (6. trinn) 

Kopi til:  Skolens ledelse: Frank Haukeland 

Andre inviterte:  

 

 

Sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Første del av møtet 19.00 – 19.45 sammen med alle klassers foreldrekontakter i Imenessalen: 

Forventninger til 

Foreldrekontakter 

og FAU-

representanter 

- En orientering om muligheter, plikter og 

forventninger til foreldrekontakter og 

FAU-representanter basert på 

lovverket som omtaler dette. 

- Normal praksis ved Landvik skole 

- Nåværende FAU leder orienterer og viser til 

nettsiden fug.no hvor det står mye bra om 

foreldre og skolesamarbeid. Alle foreldre kan 

melde inn saker til FAU via foreldrekontakten 

eller direkte til FAU.  

- Ved Landvik skole velges det en foreldrekontakt 

og en vararepresentant i hver klasse og to FAU 

representanter på hvert trinn. Foreldrekontakt 

tar ofte ansvar for klassens facebook side og 

initiativ til sosiale treff. FAU har facebook side 

hvor informasjon kan deles. 

 

Fokussaker 

skoleåret 20/21: 

- Hva ønsker foreldrekontakter og FAU-

representanter skal være 

fokusområdene for arbeidet skoleåret 

20/21? 

- Tenk gjennom dette og spør gjerne i 

klassenes Facebook-grupper i forkant. 

- Koronasituasjonen kan vanskeliggjøre sosiale 

treff. Det kom innspill om FAU kan foreslå felles 

praksis på sosiale treff på tvers av klassene. 

Ved spørsmål rundt korona kan 

kommunen/kommunelege kontaktes for råd. 

Trafikksikkerhet vil bli prioritert fremover av 

FAU. Det kom innspill om hva bruken av iPad 

ved skolen har ført til, hva slags erfaringer 

personalt har og om det foreligger evaluering 

fra årene som pilotskole. Det ble meldt 

bekymring om bruk av el-sparkesykkel til og fra 

skolen uten hjelm. Det ble meldt inn ønske om 

skolefrukt. Skoleledelsen ønsker av mange 

ulike årsaker ikke dette, dette er tatt opp i 

tidligere FAU møter. Sen skolebuss til Myråsen 

kjører ikke opp. Det er tidligere tatt opp med 

AKT, sen buss må kjøre videre, mens tidligere 

buss frakter 1. klassinger og kjører derfor opp. 

Det blir tatt opp at foreldre ønsker lengre 

spisepause for elevene. FAU anbefaler å ta det 

opp med kontaktlærer for å finne en løsning. 

Innspill om kontaktlærere kan minnes på å lese 

visma meldinger før klokken 8, ikke alle gjør 

det. Det blir meldt bekymring rundt at 1c har fire 

jenter i klassen. Koronasituasjonen utfordrer lek 

på tvers av klasser. Skoleledelsen er bevisst 

 



situasjonen som også ble tatt opp på 

foreldremøte til 1. klasse. Skoleledelsen 

planlegger blant annet lekegrupper på tvers av 

klasser etter gjeldende regler.   

Andre del av møtet 19.45 – 20.30 for FAU og skolens ledelse i skolens personalrom 

Konstituering Konstituering av FAU for skoleåret 

2020/21. 

I FAU ved Landvik skole gjøres det valg 

hvert skoleår. Det skal velges: 

- Leder 

- Nestleder 

- Sekretær 

- Kasserer 

- Valg av 2 representanter til skolens 

Samarbeidsutvalg og personlig vara. 

- Valg av representant til KFU og 

personlig vara 

Alle (både representanter og vara) er 

valgbare til alle roller. 

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)  

Som leder velges Gunnar Edvard Gundersen 

Som nestleder velges Barbro Johanne Svendsen 

Som sekretær velges Ingunn Sognnes Tveit 

Som kasserer velges Dag Henning Johannessen 

 

Til samarbeidsutvalget (SU) velges 

Gunnar Edvard Gundersen 

Sandra Bjerk er vararepresentant 

Barbro Johanne Svendsen 

Dag Henning Johannessen er vararepresentant 

 

Til kommunalt foreldreutvalg (KFU) velges  

Gunnar Edvard Gundersen 

Barbro Johanne Svendsen er vararepresentant  

Begge representanter møter i KFU 

 

 

FAU 2020/21 - Vi fastsetter møtetidspunkter for FAU-

møtene dette skoleåret. Ha gjerne med 

oversikt over eventuelle turnuser så 

langt det er mulig. 

- Fokussaker (videreføring fra første del 

av møtet med foreldrekontaktene) 

- Neste møtetidspunkt blir 21. september kl. 19-

20.30. Saken tas opp på neste møte.  

 

 

Fast punkt: 

Orientering fra 

skolens ledelse 

Kjetil Glimsdal og Hilde Igland orienterer: 

- Oppstart nytt skoleår. 

- Annet aktuelt 

- Skolen får ofte henvendelser fra foreldre og 

noen saker kan tas til FAU for bredere 

forankring og godt skole-foreldre samarbeid. 

Tiltak og ordninger innført som følge av 

koronasituasjonen oppleves av elever og 

personale som en god struktur på 

skolehverdagen. Stemningen i personalet er 

god til tross for færre ansatte enn i fjor. I hele 

Grimstadskolen jobbes det med en dreining av 

spesialundervisningen til inkluderende 

undervisningsformer til gode for alle elever. 

Skolen jobber med fagfornyelsen knyttet til nye 

læreplaner, dokumentet deles og sendes alle 

skolene i Grimstad. Skolen håper på felles 

satsing på læremidler i Grimstadskolen –Frivold 

og Jappa snarlig i gang med iPad. Nye 

skolekretsgrenser vedtatt i år. Elever som 

omfattes av skolekretsjusteringer men har 

startet ved skolen vil få fortsette.  

- Skolen har en stram økonomi. Etter ny 

fordelingsnøkkel mellom skolene i kommunen 

kommer Landvik bedre ut enn tidligere.  

 

Fast punkt 

Innspill fra 

klassene 

-    

Fast punkt 

Referat fra SU-

møter 

- Det har ikke vært SU-møter å 

rapportere fra dette skoleåret enda. 

  

Fast punkt 

Referat fra KFU-

møter 

- Skoleårets første KFU-møte (årsmøte) 

avholdes onsdag 26. august. 

  

Fast punkt 

Eventuelt 

- Orientering om tidspunkt for fremtidige 

SU møter 

- SU møter avholdes 7. oktober og 25. november 

kl. 18-19.30 

 



- Valg av kontaktpersoner for åpen skole 

og 17. mai komite 

- Orientering om stormøte for alle FAUer 

i Grimstadskolene  

- Uteområdet, lekeplass for 1. trinn 

- Leirskole for 7. trinn 

- El-sparkesykkel og bruk av hjelm 

- Som kontaktperson for åpen skole velges 

Anette Hodnebrug. Som kontaktperson for 17. 

mai komiteen velges Lisbeth Flaten. 

- Fau medlemmer oppfordres til å delta på 

stormøte på Fevik skole 24.9 kl. 18-21. 

Obligatorisk påmelding, begrenset antall 

plasser så vær rask.  

- Ved lekeplass for 1. trinn ute er det noen 

stokker som har en viss høyde over bakkenivå 

og det kan være fare for skade ved fall. Skolen 

har gjennomgang av uteområdet i kommende 

uke.    

- FAU vedtar å dekke utgifter for transport til 

leirskole for 7. trinn forutsatt at det innhentes tre 

tilbud og at det billigste alternativet velges.  

- Saken om el-sparkesykkel tas opp på neste 

møte. 

 
 


