FAU på Grimstad ungdomsskole
(foreldrerådets arbeidsutvalg)

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 6 2020/21
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:
Til stede:
Forfall:
Eksternt inviterte:
Kopi til:

25. mai 2021
Møteleder:
Gunvor Sofia
19.00 – 21.00
Referent:
Atle
Digitalt
Neste møte:
Konstituerende møte i august.
Morten Hanssen, Ingelin Isfeldt, Jan Thelle, Ingrid L. Tennfjord, Anita Sandkleiv, Ruth Justi Haugsvær,
Therese Nilsen, John Åge Mjåland, Gunvor Sofia Almlie Atle F. Sandberg.
Pål Bjelland, Alf Are Johnsen,
Benjamin H. Johnsen (elevrådsleder), Hermann Garshol (miljøteam) Ellen Brunborg (rektor)
Ellen Brunborg

Sak:

Beskrivelse

Referat

Sak 1:

Oppdatering fra
elevrådet:
Trafikk og
skolemiljø

Benjamin orienterer om ang trafikk-kampanje om å unngå kjøring opp til
skolegården.
Denne har «kokt» litt bort, så det er ikke blitt gjennomført.
GUS er med i en konkurranse som går på sykling til skolen.
Her ligger GUS greit an. Har ikke oppdaterte tall.

Sak 2:

Oppdatering fra
rektor og
miljøteam.

Det har ikke vært så mange møter i elevrådet den siste tiden. Noe amputert
pga covid.
Ellen orienterer videre.
Sykkelparkering er utvidet, så status her er ganske bra.
Noe utfordring med tyveri og hærverk pga beliggenhet.
Trafikksituasjon er veldig utfordrende, arbeidet rundt dette står stille.
Trolig fordi de rette instansene ikke vet hvordan å løse dette.
Oppfordrer nytt FAU til å holde tak i dette.
Gunvor tar med info fra KFU ang dette.
Ny enhetsleder Lars Ole Hansen vil forsøke å ta tak i dette.
Viktig at skolene og FAUene er aktive med å komme med ønsker.
Rektor skryter av et aktivt FAU.
Tar tak i ting:
Økonomi, budsjett, PC på u.trinnet osv.
Ønsker/ oppfordrer nytt FAU til videre godt samarbeid.
Skolemiljø/ foreldresamarbeid/ budsjettkutt:
Jevnt over rolig og greit på GUS.
Skolen er klar over at elever er tilstede på fritidsarrangement/fester de
egentlig er for unge til, men dette utgjør ikke noe problem i skoletida.
Foresatte må ta ansvar for dette.
Det har dukket opp noen enkeltepisoder på fritida, som har påvirkning på
skolehverdagen for noen. Skolen er rask med å involvere foresatte,
politikontakt og skoleeier når nødvendig.
Både elever og ansatte er tydelig «pandemislitne».
Blir mye mas fra lærere, og blir gitt en del anmerkninger.
Hermann:
Miljøet er stort sett bra.
Miljøteamet lider av færre folk.
Mindre tid til elevene, makter kun å forholde seg til pålagte 1-1 osv. Det
fryktes at denne situasjonen blir verre med mer kutt.
Helsesykepleier ved GUS er for tiden leder for kommunens test-team Covid.

Stillingen er delvis erstattet, men dette dekker ikke nok når det kommer til
helsefaglige saker.
Se også sak 3 ang økonomi.
Er veldig godt fornøyd med samarbeid, både hjem- skole- ledelse- FAU.
Understreker viktighet av godt hjem-skole samarbeid.
Ellen:
Utdyper mer ang helsesykepleier og utfordringene rundt dette. Det er også
kommet inn en med helsefaglig bakgrunn. Har praksis, og bidrar godt på å ta
unna toppene. Det vil alltid være utfordringer, men stort sett så løser det seg.
Økonomi:
Slitsomt å forholde seg til stadig strammere økonomiske rammer. Det stilles
stadig tøffere krav. Redd for å på sikt miste dyktige medarbeidere. Liten
bemanning sliter veldig på. GUS leverer det de skal fra mnd. til mnd.
Men dette går utover andre ting, innkjøpt etc. Også på bekostning av
personell.
Ny timeplan vil ikke inneholde to lærere i basisfag.
Nytt vil være tre lærere på to klasser, fra dagens to pr klasse.
GUS har redusert antall miljøarbeidere fra 12 til 8, så disse må håndtere flere
elever.
Velkomstklasse.
Overtatt fra HUS. Ikke klasse, innføringstilbud i norsk.
Noe redusert pga innstramminger.
Ny læreplan.
8. og 9., ikke 10. enda.
Mangler midler mtp læremateriell til dette.
Rapportering av avvik? QM+
Er oppfordret fra KFU og oppvekstsjef.
Dette benyttes på GUS.
Noen bruker det mye, andre ikke.
Det holdes fokus på dette.
Blir det rapportert saker som kan underbygge drastiske budsjettkutt?
Resultater her vil nok bli mer og mer fremtredende på sikt. Ledelsen er spent
på fremtiden med slike drastiske kutt.
Takk for godt samarbeid!

Sak 3:

Tilbakemelding
fra skole ang
økonomispørsmål fra
forrige møte

Økonomi?
Koronamidler tilkommer ikke skolene, men utgjør en del av overskuddet til
kommunen, som de bruker som buffer. Samtidig ble det redusert 14 stillinger
i Grimstadskolen etter jul. FAU har gjort en god jobb med å kommentere
dette i media, men det er sikkert greit å insistere.
Burde det vært leid lokaler for å ivareta smittevernregler. Bringe videre til
KFU, med spørsmål til administrasjon om disse midlene kunne vært benyttet
ute på skolene? Evt hvorfor ikke dette gjøres?
Skolen fører løpende «koronautgifter» på eget prosjektnummer. Dette har
vært innkjøp av nødvendig utstyr knyttet til endringer pga pandemien: nye
vasker, mer utstyr på KOH for å slippe å dele mellom klasser og et skap å ha
dette i. Størst utgifter har vært til vikar. Alt vikarinndekking, om det har vært
pga karantene eller fravær som skyldes koronaliknende tilstander, er ført på
eget prosjektnummeret. Skolen har så langt fått dekket alle utgiftene ført på
dette prosjektnummeret. For 2020 kom pengene først ved årsoppgjøret (februar 21). Nå kommer de hver måned og har blitt mer forutsigbart og oversiktlig.
Å leie andre lokaler egner seg ikke for GUS. Vi har ikke sett på muligheten
av å leie andre lokaler fordi de ikke finnes i umiddelbar nærhet og med
lenger avstand mellom lokasjoner blir det transportutfordringer.

Gunvor

Helsesykepleier tatt bort, erstattet?
Helsesykepleieren vår er leder av testasjonen. Skolen har perioder vi har
vært uten helsesykepleier. I første periode
Sak 4:

Kveldsskole,
tilbakemelding
fra skole:

Orientert pr mail tidligere.

Gunvor

Eventuelt:

*Konstituerende
møte i august:
-Nytt styre,
melde til BReg
og bank.
-Ny bank-kontakt
-KFU
-SU/ MU
-Hjertesone(trafikk)
-Videre arbeid
-Overføring av
dokument.
-Oppdater FBside.

Saker nytt FAU høsten 2021 kan ta med seg
videre.
Atle og muligens Gunvor blir med på konstituerende møte, for å få på plass
nytt styre og bank-kontakt.

Atle

Ellen B: Noterer du sak ang nytt styre i saksliste til konstituerende møte til
høsten?

Gunvor

En sak det er umulig å forholde seg til på nåværende tidspunkt.
-Sommeravslutning

Må tas pr. klasse når dette nærmer seg. KFU prøver å lage en felles praksis
men denne blir ad hoc jmf gjeldende smittevernsregler.

Faste saker:
Trafikk og
Hjertesone

Ligger på bordet
KFU og SU/MU.

Hva skjer i
SU?

Info fra SU/ MU
møte

-Møte 15/4 avlyst.
Info ang kveldsskole, se egen sak.

Atle

Hva skjer i
KFU?

Info fra KFU

-Gunvor sendte ut info 10/5-21

Gunvor Sofia

Saker til
neste møte

Se ‘eventuelt’
Takk for
innsatsen alle
sammen!

Gunvor Sofia

