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Referat fra FAU-møte ved Fjære barneskole 

mandag 03.02.2020 
 

Tilstede: 

1 trinn. – Ole Reiersen 

2 trinn - Eli Gjesdal, Aina Myhren, Christian Bjørke 

3 trinn – Berglind Smaradottir, Glenn Kåre Håland 

4 trinn - Evy Anett Gruer-Larsen, Tone Moi Foss-Johnsen 

6 trinn – Steffen Salvesen 

7 trinn - Morten Hoveland, Jenny S. Lindstøl 

Rektor Trine Larsen 

 

Saksliste: 

Sak 13/19-20:  Skolesituasjon – flytte/nybygg  
Opprettet arbeidsgrupper. 7.trinn på skolen her er med i elevgruppa. Skolen har 
representanter i økonomi, bygg og Skole-hjem samarbeids gruppene. 
Barna som går på 7.trinn lurer veldig på hva som skjer fremover og det skaper mye 
usikkerhet på trinnet. 
 
Representant fra FAU i arbeidsgruppe: Tom Pedersen, far til elev i 1.klasse. Stemt inn 
enstemmig på FAU møte. 
 
Møter ang. vår skole: 
Foreldremøte for 7.trinn, 4.februar på Fevik skole 
Prosjekt Fjære barneskole, 3.mars 
Kulturgruppe, elev 10.mars 
 
Arbeidsgruppa for å bevare nærskolene på Fjære jobber fremdeles for å få nybygg på 
barneskolen og for å beholde ungdomsskole på Fjære.  
 



Sak 14/19-20:  Fagfornyelsen 
Grimstad kommune har fordelt fagene for utarbeidelse mellom skolene. Dette gjør de slik at 
Grimstad skolene skal ha like lokale læreplaner. 
Fjære skole skal utarbeide ny fagplan i matematikk, de jobber med kompetansepakkene 
utarbeidet av UDIR.  
 
Sak 15/19-20: Stine Sofies stiftelse – undervisning. 

De kommer på alle trinn nå i april. Dette vil skolen prøve å få til hvert år, eventuelt annen 

hvert år.  

Sak 16/19-20:  Ulike arrangement – FN kafè, nyttårskafe, dugnad o.l. 

Hvilke arrangementer vil vi ha på skolen? Dugnad ble vedtatt «lagt ned» i FAU i fjor.  

FN kafe tas det penger av klassekassa mens nyttårskafe må man bestille og betale selv. FAU-

er positive til å fortsette med kafè   

Sak 17/19-20: Eventuelt 

Elevundersøkelsen 5-7. trinn viser at elevene trives på skolen og i 

friminuttene. Elevene føler seg sett og respektert av læreren.  Fjære skole 

ligger over gjennomsnittet både i kommunen og fylket på både mobbing og 

trivsel.  

 

Leirskole 

Ny regel fra 01.08.2019 

Strengere regler for å samle inn penger. Alle kommuner må tilby leirskole eller 

annen skoletur som en del av grunnskoleopplæring. All opplæring skal være 

gratis. Har kommunen en samlet tanke rundt hva leirskole er og hvordan skal 

det finansieres? FAU på fjære etterlyser felles lokale føringer.  

 

Ferie SFO – på Fevik –tilbakemeldinger 

Kommunen har bestemt at vi skal til Fevik. Nå betaler vi for 11.mnd sfo i året, 

hvorfor må barna våre reise til Fevik for å gå på SFO når vi betaler for SFO her. 

Skolen trenger tilbakemeldinger på hvordan vi som foreldre opplever dette, 

Christian tar det med videre til KFU.  

 

FAU ønsker at det snakkes om mobil, skjermtid og nettvett på foreldremøter 

helt ned til 1.klasse. 

 

Referent Tone Moi Foss-Johnsen 


