
Referat Eide Skole FAU – 04.04.2019 

Til stede: Gunn, Rebecca, Marit, Dag, No’omi-Ann, Sandra, Ole Henrik, Hanne Siri, Unni, Marita, 

Christina, Thomas 

 

 Referat fra forrige møte godkjent. 

 

 Info fra skolen v/ Ann  

 

o Økonomien går i balanse, har gjort grep om fordelingen av resursser. Utlyst 2 

stillinger og Anine og Thor Ivar er ansatt i disse. 

o Mangler 2 miljøarbeidere på skolen, håper de fordeles rettferdig i kommunen. 

o Skolepakke 4 – arbeidsgruppe jobber med ulike modeller av Grimstadskolene – 

Ann ettersender siste referat. 

o Elevundersøkelsen viser dårlig resultat på trivsel og motivasjon, analyser er 

vanskelig pga lavt elevantall. Alle andre puntker kommer veldig godt ut. Ann viser 

rapporten senere. 

o Foreldreundersøkelsen hadde så lav svarprosent at resultat ikke kan bli gitt. 

Legger opp til ny metode neste runde. 

o Apper og barn – overraskende mange apper har 13-årsgrense. Mye 

grupperchatter og lignende verserer. Oppfordrer alle foreldere til å følge med.  

Noen barn kommer trette og uopplagte på skolen, snakk om dette bland 

foreldregruppene. 

o Miljøsertifisering – strammer inn ytteligere blandt elever og lærere. Paviljongen er 

veldig rotete, her må foreldrene gjerne hjelpe til. 

o Skateboard/blades – skolen opplever av reglene for bruk av dette ikke overholdes. 

Ser at hjelm noen ganger ikke benyttes og aktiviteten skjer utenfor angitte 

områder. Sanksjoner blir satt inn – inndragning av brett, verv i skolen etc. 

o Språkbruk – det oppleves innimellom en språkbruk som ikke kan tolereres. Dette 

adresseres og skolen oppfordrer til at foreldrene snakker om dette hjemme. 

o Hærværk – det har vært ytterligere hærværk på busskuret – fortsetter å 

oppfordre foreldre til å følge med, elevrådet skal også ta opp saken. 

o Sykefraværsprosenten bland lærerne på skolen er lav – hvilket er gledelig og 

vitner om et positivt miljø! 

 

 Temakveld/Foreldreforedrag om nettvett  

Det er enighet om det dette utsettes til høsten. Barnevakten.no sier at de da skal ha 

produsert et nytt opplegg som omfavner alle aldersgrupper. I en så liten bygd som vår mener 

FAU det er viktig at alle inkluderes og kan motta og dra nytte av slike opplegg. 

 

 Hjertesone  

Trafikksikring ved og rundt skolen. Et utvalg bestående av skolens ansatterepresentant, FAU 

representant, SU, elevrådet, Eidekam. og Eika fortsetter å jobbe med å sikre soner og 

tiltakene videre.  

 

 

 

 



 Gang & sykkelsti, Omre – brygga 

FAUs trafikkgruppe har skrevet brev i forbindelse med at det ble bedt om innspill til høringen 

av ny gang og sykkelsti. FAUs hovedfokus i dett innlegget er trygg skolevei, Enge bru og sikt 

ved gangfelt. 

Kopi er også sendt til NAF i lys av Hjertesone. 

 

 Ballbingen 

Denne er rotten og utrygg. Roy hjelper med å ta den ned. Ser om det er muligheter for å 

benytte denne flaten med støpe til annet formål. Skolen tar saken videre. 

 17.mai 

Gruppene ble delt i forrige møte. Gruppeleder tar ansvar for sine områder. 

Dette er klart pr i dag 

o Trond har sagt ja 

o Pokaler er bestilt, samt bestilling på program er levert. 

o Klasselister mottatt 

o Scene booket 

o Agnes kontaktet vdr stoler 

o Søknad til kommunen sent 

 

Må gjøres: 

o BHG må informeres vdr 3hjulsykler – foreldregruppa til førskolebarna 

o Oppdatere plakater med priser 

 

Neste FAU møte er 2.mai 

Tema for dette møte er: valgkomittee 

 

17.mai kommitteemøte er 9.mai 

 

Alle FAU-medlemmer må møte på skolen 16. mai kl 18.00 for rigg til den store dagen. 


