
 

FAU Landvik skole  

(foreldrerådets arbeidsutvalg)  

 

Saksliste og referat for FAU-møte nr. 6 2019/20 

Møtedato: Tirsdag 10. mars 2020 Møteleder: Gunnar Edvard N. Gundersen 
Møtetid: Kl. 19.00 - 20.30 Referent: Inger Margrethe Braathu 

Møtested: Personalrommet, Landvik skole Neste møte: Tirsdag 14. april 2020 kl. 19.00 – 20.30 

Tilstede: 2. trinn: Gunnar Edvard N. Gundersen, Inger Margrethe Braathu – 3. trinn: Dag Henning Johannessen, Monica 

Pedersen Jamvold – 4. trinn: Pål Thomassen, Anette G. Hodnebrug – 5. trinn: Marianne Omholt Ås – 6. trinn: 

Sandra Bjerk  

Skolens ledelse: rektor Kjetil Glimsdal, fagleder Hilde Igland. 

Forfall: Reidar Dovland (1. trinn), Kim Andre Osmundsen (1. trinn), Ole Magne Torgrimsen (5. trinn), Jan Møretrø (6. 

trinn), Møyfrid Aarsland (7. trinn), Barbro Johanne Svendsen (7. trinn) 

Kopi til:  Skolens ledelse: Kjetil Glimsdal, Frank Haukeland, Hilde Igland – SFO-leder: Anne Mette Henriksen 

Andre inviterte:  

 

 

Sak Beskrivelse Referat Oppfølgning 

Fast punkt: 

Referat 

- Godkjenning av referat fra forrige FAU-

møte 

Godkjent.   

Signaturrett - Kasserer Dag Henning orienterer Gunnar Edvard N. Gundersen og Dag Henning 

Johannessen skal ha signaturrett hver for seg.  

 

Gapahuk - GE informerer om resultat av samtaler 

med både Lillesand vgs og Grimstad 

Tømrer Service 

Lillesand vgs kan bygge gapahuk for ca. 70 

elever, hesteskoformet. Gunnar Edvard vil ta 

kontakt med Grimstad tømrerservice for å se 

alternativene opp mot hverandre.  

Leder sjekker 

pris på begge  

Trafikksikkerhet - Fortsatt uansvarlig kjøring på gs ved 

Naturmurhallen. 

- Forslag fra Johannes Kristiansen 

(vedlagt på e-post) 

- Info om framdrift 

- Gunnar Edvard har innkalt til møte i 

trafikksikkerhetsgruppe 23. mars 

 

Diskusjon om melding av avvik i skolens 

system QM+ kan være en god ide for å 

synliggjøre farlige situasjoner. Diskusjon om 

foreldre bør sende VISMA meldinger om farlige 

situasjoner.       

 

Rektor mener det er nødvendig å få til en 

helhetstenkning om trafikksikkerheten og 

viktigst å komme i gang med 

trafikksikkerhetsgruppe.    

 

- Det er kommet et spørsmål fra en forelder om 

hvorfor det ikke er vakt fra de første bussene 

kommer. Det er et ressursspørsmål. Kl. 8.15 

starter første vakt ute, da er det to vakter ute i 

tillegg til en trafikkvakt. Det er åpent bibliotek 

fra kl. 8.00 til lesing/lekser.  

 

- Forslaget fra Johannes Kristiansen tas opp i 

trafikksikkerhetsgruppe og eleven får en 

tilbakemelding.  

 



17. mai - E-post fra 17. mai komiteen med 

innspill om «åpningstid» 

- Saken diskuteres og vurderes 

- Taler til bekransningen ved Landvik 

kirke. Oppføling fra forrige møte hvor vi 

bestemte at alle skulle tenke på mulig 

taler. 

- 17. mai arrangementet må starte kl. 11.30. 

Bestemt med seks mot to stemmer.  

 

- Kandidater drøftet. Leder forespør.  

 

      

Leder gir 17. 

mai komiteen 

tilbakemelding.   

Senbussen til 

Myråsen 

- Innspill fra mor i Myråsen ønsker at 

senbussen kjører opp til bhg 

Tilfeldig om bussen slipper av barn ved 

Reddalsveien eller kjører opp til barnehagen i 

Myråsen.  

Rektor følger 

opp med AKT. 

iPad - Oppsummering fra forrige møte 

- Orientering om sak fra KFU 

- IT-ansvarlig ved skolen har besvart spørsmål 

fra foreldre. Se vedlagte skriv.   

- KFU ønsker iPad fra 1-7 trinn og pc på 

ungdomstrinnet for størst mulig læringsutbytte.  

 

Bruk av 

fotballbanen før 

skolestart 

Det er en del barn som bruker 

fotballbanen før skolestart, mellom åtte 

og halv ni. På denne tiden er det ikke 

voksne i skolegården. Det har oppstått en 

del ugreie situasjoner med store barn, 

typisk 7.klassinger som ikke er snille med 

de mindre, typisk 4.klassingene. Det har 

vært en del erting, stygge taklinger og 

ufine kommentarer. Dette er leit for de 

små, som jo ser opp til de store. 

- Er det noen mulighet for å gjøre noe 

med dette? 

- Kan det være en voksen på 

fotballbanen før skoletid? 

- Hvordan er sambruks-avtalen med 

Imås, er det sånn at bare noe av 

banearealet kan brukes, eller kan det 

fordeles på et vis? Kan det for 

eksempel settes av en bane til de 

største og en bane til de minste? 

- Kan det organiseres aktivitetsledere fra 

de største trinnene?  

Rektor informerer om avtale mellom Imås og 

skolen fra 2014. Skolen har ikke bruk av banen 

før skoletid og kan derfor ikke organisere vakter i 

det tidsrommet. IMÅS løkka kan brukes av alle.   

 

Sikker 

sykkelparkering 

Oppfølging av sak fra forrige møte hvor 

Marianne fortalte om hærverk på sykkel. 

Spørsmål om overvåkning og ansvar. 

Fremforhandlet en ny avtale for 

kameraovervåking av bygg som gjør at det om 

ikke for lenge vil komme kamera ved 

sykkelparkeringen.   

 

Fast punkt: 

Orientering fra 

skolens ledelse 

Kjetil Glimsdal informerer - Flere studentgrupper er i praksis ved Landvik 

skole.  

- Skolen står ovenfor en krevende økonomisk 

situasjon. Det må reduseres bemanning ved 

skolen. Det er påstartet prosess med 

tillitsvalgte og ansatte. Rektor legger opp til en 

åpen dialog og å ta vare på ansatte best mulig 

fremover.  

- Det jobbes med en ny ressursmodell for 

skolene som ser positivt ut for Landvik skole.    

 

Fast punkt 

Saker til og fra SU 
- Info fra SU 

- Forventet fast innhold i SU-møter 

Trafikksikkerhet er forventet fast punkt på SU 

møtene. Neste Su møte blir i mars.  

 

Fast punkt 

Innspill fra 

klassekontakter 

- Skolefrukt. 

- Spisepause.  

- Er det bestemt av FAU at det kun skal 

tilbys melk ved skolen  

- Korona virus. Henviste til skolens 

ledelse.  

- Av mange årsaker vil det ikke bli bestilt 

oppkuttet frukt, bla. Økonomi, oppbevaring, 

personalressurser.   

- Spisepause kan tas opp med kontaktlærer. 

- Om kun melk skal tilbys tas opp i neste møte. 

- Skoleledelsen vurderer informasjon til foreldre 

rundt korona viruset.   

  

 



Fast punkt 

Orientering fra 

KFU 

- Informasjon fra KFUs møter 

- Mye fokus på Landvik skole i siste 

møte 4/3-20 

  

Fast punkt 

Eventuelt 

-    

 
 


