
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fjære barneskole 

Referat for FAU-møte nr. 5 2021/2022 
Møtedato: 7. mars 2022 Møteleder: Trine Larsen 

Møtetid: 18:00-19:30 Referent: Morten Hoveland 

Møtested: Fjære barneskole Neste møte: 03. mai 2022 – kl. 1900 

Til stede: Trine Larsen (rektor), Maren Pedersen (3B), Morten Hoveland (6A), Cathrine Andersen 
(7B), Ann Christin Bjørke (2A), Berglind Smaradottir (5B) 

 
Sak Beskrivelse Referat / vedtak Oppfølging 

21/21-22 Nytt fra skolen 
v/enhetsleder 

Nytt skolebygg: 
Prosjektleder for byggeprosjektet er 
sykemeldt. Gjennomgang på prosjektet 
torsdag 10.3.22 med arkitekt. Utlysning av 
tilbud er forsinket, vil også forsinke 
ferdigstillelse av skolebygget. 
 
Prosjektet har vært igjennom en kuttrunde. 
Lagt inn opsjon på klatrenett, hinderløype, 
bålplass og tak på scene. 
 
Skolens økonomi.  
Skolen hadde et merforbruk i 2021 på 2,1 
mnok. Fremdeles mangler 0,8 årsverk på 1-4 
trinn og oppfyller dermed ikke lærernormen 
i dag. Skolen har ingen styrkingstimer.  
Rammen skolen skal driftes etter er for 
knapp. Se årsrapport fra skolen. 
 
Tilbake til normal drift. Mye fravær blant 
ansatte pga. covid-19. 
 
Planlegging av neste skoleår pågår. Pr i dag 
mangler 1,2 årsverk på 1-4 trinn og 0,3 
årsverk 5-7 trinn for å innfri lærernormen. 
 

 

22/21-22 Nytt fra KFU KFU møte gjennomført. 

Orientering fra de andre skolene 
 
Ressursallokeringsmodellen presentert av 
Arne Mowatt. Modellen tar ikke hensyn til 
hørsel, sakskyndigvurdering, behov for 
særskilt norskopplæring. 
 
KFU forespurt å stille opp på OU-møter. 
Arild (representant fra Holvika stiller). 
KFU er også invitert til å holde innlegg om 
skole på årsmøte til AP 29.3. 
 

 



Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Fjære barneskole 

23/21-22 Trafikksikkerhet Etter forrige FAU møte er det gjennomført 
møte med Grimstad Kommune v/Lars Ole 
Hansen.  
 
Vært i kontakt med Agder Fylkeskommune. 
Videresende svar e-posten fra 
fylkeskommunen til resten av FAU. 
 

 

24/21-22 17. mai Skolen lager nye trinnfaner til 17. mai toget. 
 
6 trinn ansvarlig for gjennomføring av 17. mai 
arrangementet ved skolen. Informasjon sendt ut 
til alle foresatte med oppfordring om å delta i 
17. mai komite. 
 

 

25/21-22 Eventuelt Nytt fra elevråd 
Elevrådet ønsker å arrangere talentshow for 
skolens elever. Kan FAU stille med bidrag til 
deltakerpremier? 
 
Vedtak – FAU gir inntil kr. 1.000 i 
deltakerpremier til alle. 
 
Folkemøte kommunens samfunnsdel 
Allmøte gjennomført ved skolen. FAU var 
representert med 2 deltakere. 
 

Dagsturhytte Væråsheia 
Forespurt av kommunen om FAU/skolen kan 
tenke oss å ta ansvar for tilsyn, drift og 
annet vedlikehold av hytta når den er 
ferdigstilt.  Sak diskutert og det er enighet 
om at dette ligger utenfor FAUs 
hovedoppgaver. 
 

 

 


