Landvik skole
Gjærbrøndveien 250, 4886 Grimstad
Tlf skole:372 50 500
Tlf SFO: 372 50 502

Referat til møte torsdag 12.11.15 , fra kl 18 til 20.
FAU (bare foreldre) møter kl 1800 og går gjennom sakslista.
Øvrige som er med i SU kommer kl 1830 (Ansatte, elever, adm. og politisk oppnevnt representant)
Hvis FAU er klare, så begynner felles FAU/SU møte 1830.
FAU møte: Jan Thelle(3), Jan-Asle Gustavsen(5), Sølvi Stebekk(2), Tom Endresen(7), Margrete
Backe(4), Cecilie Heldal(1), Vibeke Haugen(kasserer), Kari Vigre(6)
SAKSLISTE FAU/SU:
SAK 19/15-16 REFERAT FRA MØTE 8.10.15
Referatet godkjent.
Kommentarer til spisepause og ukeplan på papir fra forrige møte tas opp under evt.
SAK 20/15-16 TILSYN FRA FYLKESMANNEN
- Ting er på stell
- Skolen må definere hva som er krenkende adferd
o Skolen har begynt arbeidet
o Det er vanskelig å definere
o Det er individuelt, så det er den enkelte elev som må definere hva den syntes
er krenkende adferd
- Skolen må gjøre elever, foreldre klar over hva som er krenkende adferd
- FAU/SU møter må deles
o Det arbeidet er i gang
- Enkeltvedtak: Kommer man fram til enkeltvedtak ved klager?
SAK 21/15-16 BUDSJETT 2016
- Utbygging av Landvik skole er med i budsjettet
- Flerbrukshall – 650’ til leie i 2016
o 1,5 mil til leie fra 2017
- Gang/sykkelvei langs Rore, planlagt byggestart i mars/april.
o Bredt fortau
- Busstopp i Myråsen, ligger også i budsjettet
- SU bør komme med en uttalelse om at dette må være med i budsjettet.
- Skoleåret 2016 blir ikke justert for elevtallsøkning.
SAK 22/15-16 MIDLERTIDIG SKOLE PÅ GAMLE HIA – STATUS
- Fysisk utemiljø
o Drotningborg skal sette opp ballbinge, og basketkurver
o Drotningborg skal bygge nytt kjøkken, sløydsal.
o Landvik kan låne gymsal
o Inngang på baksiden av HiA, egen skolegård
o Kommunen skal rydde i skogen opp mot Dahlske og sette ut husker,
lekeapparater.
o Dahlske har nærmiljøområde som skolen kanskje kan låne.
o Mobile lekeapparater.
 Bør lekeapparater som kommunen setter opp for Landvik 5-7 klasse
kunne flyttes opp til Landvik etter byggeprosessen?
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Trafikksikkerhet o Oppsamlingsbuss fra Landvik?
o Oppsamlingsbuss fra Landvik?
o Gangfelt ved Ericsson og Statoil er veldig skumle
o Bør det være «vakter» ved gangfelt når elvene skal til /fra skolen?
o Foreldre bør gå opp skoleveien med elevene
o Har «Trygg trafikk» noen regler?
Dato for befaring med FAU
o Felles foreldremøte for 4-7 klasse på Drotningborg ungdomsskole?
o Ansatte skal ned til HiA mandag 30 kl 13.30. FAU kan inviteres med.
Ta opp trafikksikkerhet i neste møte som eget punkt. Både for 1-4 og 5-7 klasse.

SAK 23/15-16 SKOLE INN MANDAG 24/10 – HØSTEN 2016
- Ønske om å reise bort på personalseminar. Klarsignal er mottatt fra skolesjefen.
o FAU ønsker god tur.
SAK 24/15-16 INNSPILL/SPØRSMÅL/INFORMASJON
- Fra elevråd
o Uteområder på HiA. Elevrådet må diskutere om hva elevene vil ha
- Fra foreldrekontakter, saker fra eventuelt sist,
o Se sak 19/15-16, mente det manglet oppfølging på punkter fra sist møte.
- Fra kommunalt foreldreutvalg
o Ingenting
SAK 25/15-16 EVENTUELT
- Spisetid. Odd Einar har undersøkt saken hos alle kontaktlærerne.
- 15 min. spisetid inne går veldig fint. Lærer kan gjøre unntak.
- Trivselsledere bør få bedre tid. De skal kunne begynne å spise før, men må huske det
selv.
Ukeplan. Skolen har denne høsten innført ukeplaner på It`s learning.
o Flere foreldrekontakter mener at dette er for strengt.
o Elevene bør ha mulighet til å få den på papir
o Problem:
 Skaper konflikter ved at man må logge på for å finne lekseplanen.
 Kostnaden ved utskrift er flyttet fra skolen til hjemme
Skolen gjør en evaluering av ordningen i løpet av høsten og sender ut en
forespørsel til foreldrene på Transponder. Ordningen skal praktiseres smidig.
Det ligger veiledning på skolens hjemmeside
Jan-Asle Gustavsen
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