
 

FAU LANDVIK SKOLE  
(foreldrerådets arbeidsutvalg) 

 

Agenda FAU-møte nr. 3 2020/21 

Møtedato: Onsdag 28. oktober 2020 Møteleder: Gunnar Edvard N. Gundersen 

Møtetid: Kl. 19.00 – 20.30 Referent: Ingunn Sognnes Tveit 

Møtested: Landvik skole, personalrom Neste møte:  

Tilstede: FAU: 1. trinn: Kåre Jonny Thygesen – 2. trinn: Barbro Johanne Svendsen, Elisabeth Rettedal – 3. trinn: Gunnar 

Edvard N. Gundersen – 4. trinn: Dag Henning Johannessen, Ingunn Sognnes Tveit – 5. trinn: Anette G. 

Hodnebrug – 6. trinn: Lisbeth Flaten – 7. trinn: Sandra Bjerk. Forfall: Pål Thomassen, Therese Rasmussen, Inger 

Margrethe Braathu, Marianne Ås, Jan Møretrø 

Skolens ledelse: rektor Kjetil Glimsdal, fagleder Hilde Igland. 

Forfall:  

Kopi til:  Skolens ledelse: Frank Haukeland 

Andre inviterte: Stian Antonsen 

 

 

Sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Fast punkt 

Referat forrige 

møte 

- Gjennomgang og godkjenning av 

referat fra forrige møte. 

Referat fra forrige møte OK.  

iPad i skolen - Digitale løftet for Grimstad-skolen. Hva 

venter elevene videre etter skoleløpet? 

- Besøk av koordinator Stian Antonsen – 

som kan fortelle litt mer om hvordan 

kommunen jobber med dette. (Se 

forøvrig vedlagt rapport om iPad-

pilotprosjektet) 

- Dag Henning og Gunnar E. referer fra 

sak i KFU-møtet. 

- Øvrig tema: 

- Pedagogisk nytte 

- Nettvett (se vedlagt e-post om 

«Bruk hue» 

- Begrensninger av innhold 

Stian Antonsen, prosjektleder implementering av 

nettbrett i Grimstadskolen redegjorde for 

prosjektet. Landvik har vært pilotskole og 

erfaringene fra innføringen her har vært viktig for 

arbeidet med innrullering av nettbrett på de 

øvrige skolene. Kompetansemålene som 

fagfornyelsen definerer er dekket. Sikkerheten 

ivaretas og det utarbeides i disse dager en 

veileder til både foreldre og pedagoger. 

Grimstad kommune samarbeider også tett med 

de nærmeste kommunene i fylket. Mange 

kommuner kjøper ferdige pedagogiske pakker, i 

Grimstad settes disse sammen selv. 

 

KFU ønsker at nettbrett implementeres i 1-7 trinn 

og PC 8-10 trinn. KFU jobber aktivt \ for å 
overbevise politikere den pedagogiske nytten av 
dette.  

Forslag fra Dag Henning: opprette en komite 

som har fokus på brett. Tanken bak er at foreldre 

skal komme med innspill og spørsmål. Antonsen 

synes det er positivt med tilbakemeldinger og 

foreslår tre møtepunkter i løpet av året med 

komiteen. Glimsdal understreker viktigheten av 

dette ikke spiser av Antonsens arbeidstid og ikke 

skal brukes til komitearbeid, kun som 

erfaringsutveksling. Dag Henning Johannessen, 

Inger Margrete Braathu og Anette Hodnebrog 

sitter i komiteen, prøves ut et år. (Anette 

Hodnebrog meldte seg etter FAU møtet ble 

avholdt). 

 

 

 

 

 



Trafikksikkerhet - Orientering om status og videre 

prosess. 

Både fylkeskommunen og vegvesenet har vært 
på befaring og det har vært møte med dem igjen  
i dag, 28.10.20. Ballen ruller og forhåpentligvis 
skjer det noe snart. Landvik skole fikk forøvrig 
god oppfølging fra Grimstad Adressetidene.  

 

 

Gapahuk - Orientering om status. BRG er ikke etablert på plassen enda, men 

Torstein er i løpende kontakt med dem. 

Fundament er ok. 

 

Natteravner - Tema i KFU-møte: Det er stort behov 

for natteravner. Det oppfordres sterkt til 

å melde seg, særlig foreldre fra 6. trinn 

og oppover. 

Oppfordring om å melde seg som natteravn. Det 

er stor behov ettersom det er mye bråk og uro i 

byen. Særlig i forbindelser med møteplasser for 

barn/ungdom i regi av de ulike kirkene.  

 

Møtetidspunkter - Vi fastsetter møtetidspunkt for FAU-

møtene inneværende skoleår. 

- Forslag om følgende møtedatoer: 

- Tirsdag 24. november 2020 

- Mandag 14. desember 2020 

- Tirsdag 19. januar 2021 

- Onsdag 17. februar 2021 

- Torsdag 18. mars 2021 

- Tirsdag 13. april 20201 

- Onsdag 12. mai 2021 

- Torsdag 10. juni 2021 (neste års 

FAU-medlemmer inviteres) 

Følgende møtedatoer er satt: 

 Felles FAU/SU møte, mandag 16. 

november 2020, kl. 17.00  

 Torsdag 10. desember 2020  

 Tirsdag 19. januar 2021 

 Onsdag 17. februar 2021 

 Torsdag 18. mars 2021 

 Tirsdag 13. april 20201 

 Onsdag 5. mai 2021 

 Torsdag 10. juni 2021 

 

 

Fast punkt: 

Orientering fra 

skolens ledelse 

Kjetil Glimsdal og Hilde Igland orienterer 

- Revisjon av «plan og rutiner for 

elevens psykososiale miljø». Dersom 

noen har innspill så finner dere planen 

på skolens hjemmeside: 

https://www.grimstad.kommune.no/tjen

ester/skole/skoler-i-grimstad/landvik-

skole/slik-jobber-vi-pa-landvik-

skole/planer/ (linken finnes også i e-

posten med innkallingen til møtet) 

- Bytte av skolefotograf (jf. sak forrige 

møte). 

- m.m. 

Glimsdal orienterte om et merforbruk i 
Grimstadskolen på etter andre tertial 3,4 
millioner. Landvik har nedbemannet, men det 
har vært lønnsmidler ut september. Det jobbes 
med budsjett for 2020 og det skal være møte om 
dette 29.10.20. Budsjettet blir stramt. 3 lærere 
går av grunnet alder i løpet av første halvår, med 
det må likevel kuttes ytterligere. Det vil komme 
en felles uttalelse fra alle rektorene i 
Grimstadskolen. Pr. nå er situasjonen slik at skal 
lærernormen oppfølges må det kuttes i spesped, 
eller omvendt.   

Det er også forventet små kull fremover. 
Anslagsvis vil det bli rundt 360 elever på Landvik 
i 2025. 

Kretsgrenser: Disse ble det jobbet med i vår og 
førte til at skolen mistet flere elever – og med det 
inntekter. Eks. med 6 elever i minus er det et tap 
på 350.000,- Det er midler som kunne dekket en 
miljøarbeider.  

Innspill fra Gunnar Edvard Gundersen: Er dette 
et resultat av hastverksarbeid? Bør disse 
grensene revurderes? 

Skolefotograf er byttet. 

Hilde jobber med planen for rutiner for elevenes 
psykososiale helse. Hun redegjorde for hva t hva 
Landvik gjør som er fremmende og 
forebyggende. 

 

Fast punkt 

Innspill fra 

klassene 

- 7. trinn. Sandra har fått følgende 

henvendelse: «7.trinn har fotballbanen 

som oppholdsplass/uteområde nå når 

det er Korona. På regnværsdager, 

høstdager og etterhvert vinter, har de 

ingen steder å stå under tak, ingen 

benker å sitte på og egentlig ingenting 

annet å gjøre enn å stå på banen og 

prate eller å spille fotball. Jeg har 

De største elvene har imåsløkka, PS anlegg og 

Agder økonomi løkka som utearealer. Det er noe 

overbygg, men skolen har fått avtale med Imås 

slik at elevene kan bruke Naturmurhallen ved 

dårlig vær. 7 trinn skal få være i Imenessalen. 

Det er også startet opp et skolekor med øvelser i 

storefri – disse forgår innendørs.   

 

Det er også bestilt flere smashball-stativer. 

 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/skoler-i-grimstad/landvik-skole/slik-jobber-vi-pa-landvik-skole/planer/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/skoler-i-grimstad/landvik-skole/slik-jobber-vi-pa-landvik-skole/planer/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/skoler-i-grimstad/landvik-skole/slik-jobber-vi-pa-landvik-skole/planer/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/skoler-i-grimstad/landvik-skole/slik-jobber-vi-pa-landvik-skole/planer/


selvfølgelig forståelse for at 

situasjonen er spesiell, men det bør 

legges til rette for ly for regn og uvær, 

og det bør være muligheter for å sette 

seg ned -ikke bare rett på bakken. 

Dette gjelder selvfølgelig for alle trinn, 

men nå er det min 7 klassing som har 

klaget mest i det siste. Kan du ta saken 

videre?» 

- Meld gjerne inn flere saker på forhånd 

om dere har fått noen. 

Fast punkt 

Referat fra SU-

møter 

- Første SU-møte er satt til 11. 

november (dagen etter 

kommunebudsjettet legges fram) 

Vi gjør et unntak og holder FAU møte samtidig 

som SU den 11. november 

 

Fast punkt 

Referat fra KFU-

møter 

- Skoleårets første KFU-møte (årsmøte) 

ble avholdt torsdag 22. oktober. Det 

oppsummeres fra møtet. 

Gunnar Edvard Gundersen ble valgt til nestleder 

i KFU. Videre ble kutt i skolebudsjettene og 

nettbrett i barneskolen – PC i ungdomsskolen 

nevnt. 

 

 

Fast punkt 

Eventuelt 

- Meld gjerne inn på forhånd Ingen saker meldt inn.  

 
 

 

Saker som er innmeldt til FAU og vil bli behandlet i senere møter: 

 

- Vedtektsendring 


