
 

 GRIMSTAD KOMMUNE 
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) 

 

Saksliste og referat for KFU-møte nr. 7 2019/20 
Møtedato: 04.03.2020 Møteleder: Jørgen Ugland 

Møtetid: Kl. 18.00-20.00 Referent: Anne Kirsten L Galteland 

Møtested: Rådhuset Neste møte: 1. april 2020 

Til stede: Barbara Diel Riefenstahl (Jappa), Gro Martinsen (Fjære u.), Anne Kirsten Galteland (Fevik), Birger Håland (Langemyr), 
Gunvor S. Almlie (GUS), Glenn Kåre Håland (Fjære b), Atle F. Sandberg (GUS), Beate Juliussen (Hesnes 
montessoriskole), Jørgen Ugland (Holviga u.), Gunnar Edvard N. Gundersen (Landvik) og Svein Ivar Trondal (Fevik) 
 

Forfall: Beate Frøysnes (Frivoll), Gunn Hermansen (Eide), Arve Foss (DRUS), Ole Martin Hodnebrog (Frivoll), Johan Martin 
Ugland (Holviga barneskole) 
 

Kopi til: Arne Mowatt Haugland 

 

Saksnr. Beskrivelse Referat / vedtak Oppfølgning 

1 Referat forrige møtet, 
innkalling 

Godkjent  

2 Siste oppdatering om 
Grimstadskolen v/ 
oppvekstsjef, Arne 
Mowatt Haugland 

Leirskole for barneskolen 

En skole har ikke hatt leirskole, og har fått beskjed om å få dette på 
plass 
De fleste drar til Evjetun 
Halvparten av skolene får støtte fra FAU 
Det bør være lik praksis i Grimstadskolen  
Sak i FAU på skolene – hvor mye skal FAU bidra med? 
Kan oppleves urettferdig at noen bidrar mer enn andre 
Ungdomsskolene praktiserer også sine turer ulikt 
Man kan ikke pålegge elever og foresatte å jobbe dugnad, det skal 
være frivillig 
Det er kommunens ansvar å påpeke dette ovenfor skolene 
Kommunen må komme med en avgjørelse rundt dette 
Dette kommer nok ikke på plass før i løpet av høsten 
 
 
Konsekvensutredning nedleggelse av Fjære ungdomsskole 

Oppvekstsjefen orienterte om prosessen 
Konsekvensutredning er sendt ut til involverte skolene 
Alle parter oppfordres til å svare på dette 
Konsekvensutredningen ligger på kommunens nettside 
Anne Kirsten legger denne ut på KFU sin Facebookgruppe 
 
Elevundersøkelsen 

Gode skår på elevundersøkelsen, spesielt på barneskolen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Utestående saker Trafikksikkerhet 

 
Hatt møte vedrørende Landvik skole 
Man tenker kriseløsninger sammen 
Permanente løsninger må komme 
Det er flaks at ingen har blitt alvorlig skadet 
Veien til en del av boligene går gjennom skolegården 
Mange kjører svært uaktsomt 
FAU, skolens ledelse og idrettslagene skal ha nye møter 
Det har tidligere blitt meldt avvik på dette, og det er viktig at man 
fortsetter å melde avvik 
Det er viktig å dokumentere 
Viktigere er det å sette inn tiltak 
Dette er kommunens ansvar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Det er flere skoler som har meldt avvik rundt trafikksikkerhet, og det 
har blitt satt inn tiltak 
 
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.   
 
Erfaringer fra Landvik skole som pilotskole for iPad 

IT koordinator ved skolen var i møte med FAU 
Skolen har gjort seg mange erfaringer med hva som fungerer og 
ikke 
Alle apper skal inn på en side – apper som legger igjen spor fjernes 
Positiv respons fra foreldre 
Større variasjon 
Også kritiske røster 
Ipad er bare et verktøy, må også bruke blyant 
Bekymring rundt nettvett – hvor mye skal begrenses 
Nettleseren er begrenset så mye man kan ut ifra alder på elevene 
Alle parter må være ansvarsbevisste 
Digitale ferdigheter økes 
Pilotprosjektet har også vært preget av en del kaos – ikke alt som 
har fungert optimalt 
Det er opprettet en kommunal ressursgruppe 
 
Oppvekstsjefen: 
Landvik skole har gjort en kjempejobb med dette 
Frivoll og Jappa skole tar nå lærdom av Landvik 
IKT plan 
Ipad – 1-10 
Det handler mye om økonomi 
Hentet inn ulike erfaringer fra andre kommuner 
Fått tilbakemeldinger fra skolene 
Vi tror at det blir en bra løsning 
Viktig at vi har kombinasjon av Ipad og bøker 
Ipadene blir leaset – dette må evalueres (lagt inn i 2023) 
 
Flere i FAU ytret at man er skeptiske til utbredt bruk av Ipad 
Mindre brukergrensesnitt 
Det ble stilt spørsmål om hvordan elever som sliter skal lese på små 
skjermer 
 
Det er viktig at man evaluer elevenes læringsutbytte 

 
 
 
 
Anne Kirsten Galteland 
 

4 Videreføre saker fra 
sist møte 

Spesialundervisning 

Det er satt i gang prosesser rundt dette 
Kommunalsjef inviteres til et møte i mai for å informere om status 
Dette bør settes inn i årshjulet – i god tid i forkant av budsjett 
Må ligge inne som en rutine 
 
 
Vold i hjemmet 

Saken flyttes til neste møte 
 
Kap. 9a) KFU skriv 

Viktig å styrke foreldresamarbeidet – nettverk 
Vi må jobbe for et godt foreldremiljø – legge et godt grunnlag tidlig 
Lettere å kommunisere når vi kjenner hverandre 
Vi som foreldrerepresentanter bør bidra 
Vi bør samle oss om et felles skriv som kan brukes i Grimstadskolen 
Vi får da større slagkraft 
Saken settes opp igjen på neste møte 
Anne Kirsten Galteland lager et utkast som sendes ut til KFU 
representantene i forkant av neste møte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Kirsten Galteland 
 

5 KFU stormøte 2020 
Påbegynne arbeid 
med neste 
kalenderårs  
temakveld 

Arbeidsgruppe er nedsatt: 
Johan Martin Ugland, Jørgen Ugland, Glenn Kåre Håland og  
Gunvor Almlie 
 
Vi bør sette dato for møtet så tidlig som mulig 
Ta kontakt med oppvekstsjefen for å høre hva administrasjonen kan 
bidra med 

Johan Martin Ugland 
 
 
 
 
 
 



6 «Aktuelt» fra FAU-
ene 

Det ble ikke tid til denne saken i møtet  

7 Eventuelt Ingen saker  

 Videreføre saker til 
neste møte 

Vold i hjemmet 
Kap. 9a) KFU skriv 
 

 

 Neste møte 1. april 2020 (ikke aprilsnarr)  

 Sekretær neste møte: Barbara Diel Riefenstahl, Jappa skole  

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


