
Referat fra FAU-møte 15/9-16 

Tilstede: FAU-leder Anne Cecilie Johnsen, Stig Håskjold, Ingfrid Lauvland, Turid Fløystad, rektor. 

Saker: Ansvar 

Presentasjon Turid ny rektor presenterer sin bakgrunn  

Skolemiljøutvalg SU Alle skoler skal ha et Skolemiljøutvalg/Samarbeidsutvalg med 
elever, foresatte, ansatte og kommunen representert. 

Turid og FAU 
jobber for å 
etablere dette. 

Dialogmøte med 
politikerne 

Turid har gode erfaringer med denne arenaen for å fremme saker. 
FAU ønsker å delta på KFU sitt årsmøte. Åpent KFU-møte 22/9 
kolliderer med skolens foreldremøte dette året. 

Turid undersøker 
praksis i Grimstad 

Nytt terapibasseng Gjennomgang av plantegningene. Status nå: Ingen anbudstilbud 
innenfor budsjett. Etter forhandlinger med nærmeste anbud, 
manglet fortsatt ca 1 mill. Etter ekstraordinært budsjettmøte, er det 
avklart at det ikke er midler innenfor årets budsjett i kommunen, 
men blir budsjettbehandlet i desember for neste års budsjett. 
Styringsgruppa har vedtatt at prosjektet realiseres, med byggestart i 
januar. Det er kontraktsmøte med tilbyder onsdag 21/9. 
Spørsmål fra FAU: 

 Er ikke fagkompetansen til ergoterapeut og skolen tatt med 
i prosjekteringen? 

 Første gang FAU så plantegningene var siste dag før ferien, 
hvorfor er ikke foreldrerepresentanter tatt med i 
planleggingen? 

 Rektor Dag og ergoterapeut Inger Lise lagde innsigelser før 
sommeren, hvordan er denne behandlet?  

 Innsigelsen omhandler for trange garderober og området 
inne rundt selve bassenget.  

 Hvor er det beregnet plass til rullestolene mens elevene er i 
bassenget?  

 Er det svingradius for ambulansebåre inn gjennom 
garderobe/dusj og til bassengkanten?  

 Hvor mange personer er det beregnet kan bruke bassenget 
og garderobene samtidig?  

 Er det beregnet at bassenget skal leies ut (inntektskilde) når 
det er ferdig?  

Turid undersøker 
med tidligere 
rektor, 
ergoterapeut og 
prosjektgruppa i 
kommunen. 
 

Foreløpig avklaring: Den økonomiske rammen for prosjektet er 
utvidet fire ganger allerede, og det er ikke sannsynlig at den utvides 
utover det nivået det ligger på nå, som skal behandles i desember. 
FAU-leder og rektor er enige om at det viktigste nå er at prosjektet 
realiseres og at byggingen kommer i gang. 

Fra rådmannen 

Oppgradering av 
uteområdet 

FAU ønsker akebakke, da tidligere fjellknaus med akemulighet er 
fjernet for utvidelse av parkeringsplass og bygging av Minihusene.  
Mulighet for å utnytte overskuddsmasser fra byggingen av 
bassenget? Huskene forsvinner i byggingen, og det er behov for 
oppgradering av gapahuken og sansesti.  
Hva er gjort, og hva er tenkt gjort? Samarbeid videre med 
ergoterapeut Inger Lise Melbye. 

Turid undersøker 
med Inger Lise, 
Dag og 
prosjektleder for 
basseng  

Foreløpig avklaring: Det er kjøpt inn nye husker som skal erstatte de 
gamle som rives. Disse er det plan om å få satt opp innen vinteren. 

Fra Dag 

Mulighet for ny 
sykkelbu? 

Forslag fra FAU om å få Dahlske VG til å bygge ny sykkelbu, dersom 
det er mulig å få revet, støpt ny såle og lagt inn strøm, - i 
sammenheng med bygging av bassenget.  

Turid sjekker med 
prosjektleder og 
vaktmester. 



Moelvenbrakkene 
«Kuben» 

FAU lurer på om det er mulig å kjøpe brakkene i stedet for å leie?  
Månedsleia tilsvarer dekning av et større lån.  
Dag skulle sjekke dette. 

Turid tar opp med 
Dag/Grimstad 
Eiendom/skolesjef. 

Oppgradering av 
Trollsvingen? 

FAU lurer på mulighet for å oppgradere Trollsvingen. Turid undersøker 
hva som er status 
og plan videre. 

Økonomi Mulighet for tilskudd i kommunen for brukere med ressurskrevende 
tjenester, gjelder ikke tjenester som fattes etter Lov om 
grunnskolen. Kan gjelde sfo og skyss for elever etter barnetrinnet. 

 

«Kosemat» på skolen FAU er noe bekymret for bruk av kosemat på skolen. FAU og rektor 
er enige om at snop, kjeks mm er ikke en del av et sunt kosthold. 
Skolen skal fremme et sunt kosthold, både i kafeen og ellers i 
klassen. Foresatte oppfordres til å velge sunn mat og unngå 
kjeks/boller mm dersom det ikke er særskilt grunn for det. Brukt 
som forsterker i regi av skolen, bør dette skjermes fra andre elever 
som påvirkes. I utgangspunktet mener FAU at gratisprinsippet i 
skolen er viktig. Rektor mener at dersom skolen initierer aktiviteter 
som koster noe, er det skolen som skal dekke dette. Det er enighet 
mellom FAU og rektor at elever kan ha med penger for å handle i 
kafeen, mens penger til turer ikke er greit å spørre etter. 

 

Utviklingsarbeid på 
skolen 

Rektor jobber med større sammenheng mellom sakkyndig 
vurdering, enkeltvedtak og IOP. Dette innebærer utviklingsarbeid i 
samarbeid med PPT og skolesjef i de ulike kommunene, slik at 
sakkyndig vurdering og enkeltvedtak blir tydeligere på hva 
skoletilbudet skal inneholde. 
Skolens ansatte skal også videreutvikle sine ferdigheter i å 
konkretisere mål og metoder i IOP, samt underveisevaluering av 
læringsutbyttet for eleven. I tillegg vil vi videreutvikle hvordan vi 
skriftlig formidler det gode daglige arbeidet med elevene. 

 

Foreldreundersøkelsen 
fra Udir 
Utdanningsdirektoratet 

Skolen har ikke pleid å delta. Turid og FAU 
samarbeider 
videre om dette 
kan gjennomføres 
på Langemyr. 

Skolefotografering Turid ønsker at også Langemyr har skolefotografering og lager 
skolekatalog. Foresatte har ingen forpliktelse til å kjøpe.  
Fau er positive og synes det er lurt at andre foreldre får uttale seg 
på foreldremøtet. 

Interessen blant 
foresatte 
undersøkes på 
foreldremøtet 

 

Referatet gjennomlest av FAU. 

Referent Turid Fløystad, rektor. 

 

 


