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Saksnr. Beskrivelse Referat / vedtak Oppfølgning 

1 Referat forrige møtet, 
innkalling 

Godkjent  

2 Grimstadskolen 
oppdatering fra 
Hogne Rydningen 

1.Sammenslåing av Fjære ungd og Fevik: Det pågår en 
konsekvensutreding av vedtaket for sammenslåinga.   
 
Rapport skal skrives av administrasjonen og sendes ut. Andre 
ungdomsskoler er direkte berørt av sammenslåinga. Høringsfrist er 
ikke satt ennå (antas seks uker). Saksgangen: Når 
konsekvensutredninga er ferdig publiseres den, så ønskes innspill 
velkommen. Spørsmål som angår utvalgene som er nedsatt: kan 
det være mulig for berørte parter (for eksempel foresatte) å være 
med i utvalget? Utvalgene er: Arbeidsgruppe for skyss, arb gruppe 
for kultur/personal, arb gruppe for elev og personal, arb gruppe for 
skole-hjem samarbeid, arb gruppe for økonomi, arb gruppe for HR.  
 
Elev- og foreldrerepresentanter bør få plass i utvalgene.  Fevik og 
Fjære har etterspurt dette.  Det blir vedtatt at KFU sender epost 
til Grimstad kommune om dette, og i tillegg informerer FAUene. 

 
 
2. Tilsyn til spesialundervisning i Grimstad kommune. Det jobbes 
med fjerne/redusere ventelistene på spesialundervisning. 
Ventelister strider mot lovverket. Nytt tiltak som angår kap. 9a:  
Trygghet på skolen og skolevegring…sektorene i kommunens 
administrasjon må samarbeide bedre. Grimstad kommune må vise 
dokumentasjon til fylkesmannen om hvordan kommunen vil forbedre 
samarbeidet.  
 
3. Nye fagplaner på plass: Lokale læreplaner, men sentralt dirigert. 
Felles rammer er alle tjent med.  
 
4. Kap. 9a: kommunen er bevisst på at vi kan gjøre en bedre jobb 
her, men vi er kommet langt sammenligna med andre kommuner. 
Det brukes mye tid på saker som gjelder paragraf 9a. Sak til neste 
KFU: kan KFU samles om en ‘ordlyd’ der det forklares hvordan 
opplyse foreldregruppa om hvilke saker som er viktige og hvilke 
saker vi må ‘la ligge’. Paragraf 9a har fått en del utilsikta 
konsekvenser. KFU ønsker å vite om FAUene har laget noen lister 
over forventninger til foreldre og forventninger til barna ol til skolen. 
Kan også brukes som program til høstens KFU møte.  
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5. Eva Carmen: overganger til ny skole og skole-hjem samarbeid. 
Også overgangen mellom ungdomsskole og vg er relevant. Eva 
Carmen vil gjerne ha litt meir aktivitet i FAUene i disse sakene.  
FAUene bør ta med seg dette til vårens foreldremøter.  

 
6. SFO evaluering: ferie SFO evalueres i løpet av høsten.  
brukerundersøkelse er sendt ut til alle skoler. 197 svar er mottatt så 
langt. Spørsmåla i undersøkelsen handla om ferie og åpningstider. 
Resultata er ikke gjennomgått ennå. Oppvekstsjefen tar opp dette 
på sine møter. Ei evaluering pågår. Spørreundersøkelsen sendes ut 
på nytt.  
 
 

3 Evt innkommet sak 
fra Fjære barneskole 
  

Leirskoleopphold og finansiering av denne. Ei lovendring tilsa at en 
viss sum tilskudd tildeles pr klasse/gruppe på 22 elever. Hvordan 
ivareta gratisprinsippet i skolen ved dette? Noen skoler dekker dette 
ved dugnad for eksempel 17.mai tilstelning. Hvordan kan dette 
gjøres nå? Nå skal leirskolen dekkes av rammebetingelsene som 
skolen har. Altså penger er ikke øremerka til leirskole. Det har vært 
forskjeller i praksisen i grimstadskolene. Det som er nytt er at loven 
pålegger leirskole på min. tre overnattinger.  
 
KFU bringer dette videre til kommunen. Vi vil ha et svar på hvordan 
kommunen kan bistå til en likhet for leirskole.  

Christian Bjørke skriver epost 
som sendes til kommuneadm.  

 
4 

Høringsuttalelse om 
redusert 
foreldrebetaling SFO  

Udir foreslår å innføre to moderasjonsordninger for kommunale 
skolefritidsordninger. Høringsfrist 20.februar. KFU stiller seg positive 
til forslaget. KFU kommenterer i tillegg at evt merkostnad for 
kommunen ønskes godtgjøres 

 

5 Trafikksikkerhet  
Jappa skole 
Bakken er et evig problem 
Det har blitt sikret, men det er ikke godt nok 
Det har blitt meldt inn behov for sikring i mange år 
Det oppstår mange farlige situasjoner 
 
Jappa skole utformer et skriv til foreldrene om å vise forsiktighet. 
Brevet er ikke sendt ennå fordi det ikke har vært glatt vei i år.  
 
Trafikksikkerhet kan gjerne være fast på alle SU møter. Anne 
Kirsten forfatter et skriv. Avvik tas opp i SU og ellers sendes 
kommunen, med kopi til oppvekstsjefen. Avvik meldes også til 
skolens ledelse.   
 
 
 

Jappa FAU følger saken videre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Kirsten Galteland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 «Aktuelt» fra FAU-
ene 

Holviga barneskole: trafikksikkerhet og deltakelse byggeprosess. 
Fjære ungdomsskole: sammenslåing og konsekvensutredning og 
utvalg 
Fevik u.skole: kommunen holdt møte for foresatte tirsdag 4 feb. ang 
sammenslåing. Fevik stiller seg positive til at det skal komme gode 
ordninger. Elevstemmen og foreldrestemmen må være med  i 
arbeidsgruppene og utvalgene som håndterer sammenslåinga. SU 
på Fevik ønsker en mer aktiv deltakelse fra politikerne i kommunen. 
De er pliktige til å være tilstede på SU møter 
 
 
GUS: Grimstad ungdomsskole er oppttatt av å beholde PC . Det 
ønskes ingen overgang til ipad på GUS. Skolens ledelse og FAU er 
opptatt av dette. I tillegg samarbeider vi med Holviga om å aktivere 
foresatte i Natteravnene. Uteområdet på GUS jobbes også med.  
 
Fjære barneskole: Klassekasser. FAU konto, FAU kan bidra inn til 
klassekassene, uteområdet, diskusjon om bekymringsfull 
skjermbruk og telefoner som brukes på skoleveien. Ulike regler i 
forskjellige familier. Ønske om felles håndheving av aldersgrenser 
når man er med venner.  
Fevik ønsker at Landvik FAU deler sine erfaringer som pilotskole for 
Ipad. 

 



 
Langemyr: Rullestolhuske som blei innkjøpt uten at sertifiseringen 
gjaldt skolebruk. FAU måtte ta saken.  
 
Jappa: Trafikk, penger på bok i FAU hva skal de brukes til. 
Elevrådet kom med forslag om bålpanner.  
 
Fevik b.: FAU bidrar økonomisk i ulike aktiviteter og samlinger. 
Bringer inn penger på åpen skole og 17.mai.  
KFU kan gjerne dele på FB gruppa det som blir gjort på de ulike 
FAU ene. Spesielt det som fungerer godt. 

7 Eventuelt Ingen saker  

 Videreføre saker til 
neste møte 

 Vold i hjemmet. Stine Sofie Stiftelse blir brukt av de fleste 
skolene i kommunen. Dette er opp til hver enkelt 
skoleleder. Felles praksis i kommunens skoler er ønskelig. 

 

 Kap. 9a) KFU-skriv 

 

 Neste møte 4. mars 2020  

 
  
Gi beskjed om evt. feil og forglemmelser til referent/leder før dokumentet legges ut på kommunenes sider. 


