
Referat møte i FAU, Fjære barneskole 31.08.2021 
 
Sted: Teams 
 
Til stede: Ida Heiskel, Sigvard Laurendz, Trine Larsen, Maren Pedersen, 
Torbjørn Lied, Eli Gjesdal, Berglind Smaladottir, Knut Lia, Per Christian Rosmo 
 
Møtet blir tatt opp ettersom at det er en del frafall 
 
 
Sak 1: Nytt skolebygg 
 
Ida Heiskel og Sigvard Laurendz fra Grimstad kommune deltok og delte hvor vi 
står i prosessen rundt nytt skolebygg på Fjære barneskole. 
 
Før sommeren kom det rom- og funksjonsprogram. Dette er et levende 
dokument som de aktivt bruker. 
 
Hjemmeområdet: 
Hvert trinn får et såkalt hjemmeområde med to klasserom som kan åpnes og 
bli ett rom ved behov, to grupperom og et fleksibelt undervisningsareal, samt 
et amfi som en del av dette. I tillegg får hvert trinn egne garderober. 
 
SFO-basen: 
Fellesrom, lekerom, kjøkken, møterom, garderobe og lager 
 
Administrasjonen:  
Resepsjon, kontorer, møterom, hvilerom, IKT-lager 
 
Personalavdeling: 
Alle teamrommene samlet i nærheten av hverandre. Garderober, møterom, 
pauserom og et telefonrom ligger også i denne avdelingen. 
 
Skolehelsetjenesten: 
Helsesykepleier har et eget kontor, og også et eget venterom/ grupperom 
 
Kunst- og håndverk: 
Sløydrom med direkte kontakt med uteareal, eget maskinrom, materiallager og 
elevlager. 
Multifunksjonsrom for keramikk, tegning og tekstil 



 
Skolekjøkken: 
Ligger i tilknytning til torget og evt også uteareal. Dette for å kunne bruke ifbm 
med 17.mai, utleie på ettermiddager/ helger osv. 
Musikkrom: 
Amfi og øvingsrom i tilknytning til Torget og «Hjertet» 
 
Bibliotek: 
Ligger i tilknytning til «Hjertet» i skolen 
 
«Hjertet» 
Torget, amfi, bibliotek, skolekjøkken og ligger i direkte tilknytning til det som er 
kalt «hjertet» i skolen. Dette er en trappeoppgang mellom etasjene. 
 
Skolebygget blir liggende i samme område som dagens gamle barneskole ligger. 
Hele utearealet blir på samme plan. Skolen blir i to etasjer. 
Vi fikk se foreløpige skisser av skolen. Disse vil endres, men vi fikk et inntrykk av 
hvordan det er tenkt og vil bli seende ut. Endringer som blir gjort er for å 
optimalisere for elevene og de ansattes beste. 
 
Det fins en egen side på Grimstad kommunes hjemmesider som folk kan følge 
med på: https://www.grimstad.kommune.no/politikk-og-
organisasjon/prosjekter/ny-fjare-barneskole-prosjektside/ 
 
 
Spørsmål:  

- Vil det være garderober og toaletter som kan brukes ifbm f.eks 
turneringer på kunstgressbanen?  

o Foreløpig usikkert, men det blir mye toaletter på bygget hvertfall. 
- Er det noen endringer i tidsplanen?  

o Nei  I oktober er det et viktig møte i kommunen hvor ulike 
mulige løsninger blir lagt fram for politikerne 

- Mulighetsstudie for utvidelse ved ny ungdomsskole i framtida?  
o Det er satt av arealer mellom den gamle ungdomsskolen og det 

nye skolebygget dersom det blir aktuelt å bygge ny ungdomsskole i 
framtida. 

- Når skal bygget rives? 
o Til våren. Det jobbes også opp mot de som jobber med vei i 

kommunen for å se på veien inn mot skoleområdet ifbm riving. 
Det er mange myke trafikanter og biler i området 

https://www.grimstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter/ny-fjare-barneskole-prosjektside/
https://www.grimstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter/ny-fjare-barneskole-prosjektside/


o SFO flytter inn i ungdomsskolebygget når rivingen skal begynne 
o Det jobbes hele tida med å plukke fra hverandre bygget og 

demontere og gjenbruke det som kan gjenbrukes 
- Blir uteområdet planert ut og helt flatt? Fevik skole har flatt uteområde 

som er litt kjedelig for barna. 
o Dette er tenkt på og tas høyde for. Det skal bli spennende for 

barna! Og god mulighet for brannbilen og komme til ved evt 
brann. 

- Skal den gamle ungdomsskolen også rives på sikt? 
o Foreløpig usikkert. Det er litt interesse for dette bygget, men det 

blir sett på og avgjort på sikt hva som vil skje. 
- Materialbruk? 

o Politikerne ønsker massivtre og passivhus i Tek-17 standard. Dette 
blir en økning i kostnad, noe politikerne må ta stilling til i 
budsjettforhandlingene i høst 

- Energiforsyning? 
o Noe det jobbes med og sjekkes muligheter for. Også dette vil bli 

lagt fram som ulike muligheter for politikerne med kalkyler for 
pris, konsekvenser osv. 

o Det er foretatt grunnprøveboringer og det er veldig langt ned til 
fjell. 

- Hvordan blir det med mulighet for kjøring og levering? 
o Det blir muligheter for å kjøre med bil og levere, men mulig det blir 

litt lenger å gå fra parkering for å sikre barnas skolevei i størst 
mulig grad 

 
Sak 2: Søknad fra elevrådet 
Elevrådet søker FAU om støtte til lekekasser som vil inneholde ulike baller, 
hoppetau osv til bruk i friminuttene, ca 1000,- pr klasse. Totalt 15.000,- 
 
Kasserer melder om at det er nok penger på bok (rundt 120.000,-) og foreslår å 
si ja. 
Forslaget støttes fullt ut, og FAU syns det er positivt at elevene tar initiativ til å 
søke om dette. 
 
Det åpnes for øvrig større deler av uteområdene med en fin markering, men 
IKKE gi informasjon om dette til egne barn. Det skal være en overraskelse for 
barna. 
 



Folk fra kommunen kommer også til fredag på befaring for å se på hvor og 
hvilke nye lekeapparater som skal komme på plass. Trine skal pushe på for at 
dette kommer på plass før vinteren og kulda.  
 
 
 
Neste møte blir om ikke altfor lenge, og det blir kanskje litt lenger enn vanlig. 
Innkalling kommer. 


