
 

Referat fra møte i FAU Fevik skole 13. februar 2023 
 

Til stede:  
 Gunnar Ødegaard, 1. trinn (meldt forfall) 

 Tine Stokk Berentzen, 2. trinn 

 Guro Leland, 3. trinn  

 Linn Cecilie Dahl Tallaksen, 4. trinn  

 Grethe Rørvik Rutgerson, 5. trinn (meldt forfall) Hege Beate Stavset stiller som vara 

 Stian Edvardsen, 6. trinn (ingen vare kunne stlle) 

 Beate Bang, 7. trinn  

 Jan Harald Johansen, 8. trinn 

 Laila Larsen Frivoll, 9. trinn 

 Anne Gjerstad. 10. trinn 

 Roald Abrahamsen, rektor 

 

Saker: 

1/23: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent 

 

2/23: Godkjenning av referat 
Godkjent.  

Referatet fra novembermøtet var høringsuttalelse og derfor ikke noe ordinært referat fra det 

møtet. 

 

3/23: Orientering - elevrådet, samarbeidsutvalget og kommunalt foreldreutvalg. 

Orientering fra elevrådet:  

Spørsmål til FaU; kan man søke støtte til Vegårdshei skianlegg? Har vært gitt støtte til 

skøytebanen tidligere. FaU-sjekker. Muligheter for trafikkvakter om morgenen? Har sjekka, 

men det kreves litt mer enn en gul vest. Hva med følgegrupper? FAU oppfordrer alle klasser 

til å ta dette på klassenivå for å redusere biltrafikken rundt skolen. 

Orientering fra samarbeidsutvalget: 

Hovedsakelig saker fra elevrådet som nevnt ovenfor. FerieSFO, husk at man må melde seg 

av dersom ikke tilbudet skal benyttes.  



 

4/23: Nytt fra trinnene og skolens arbeid knyttet til elevenes skolemiljø 

 
Intet nytt fra trinnene denne gangen. Det er bevilget 3 millioner kroner fra politikerne til alle 

skolene i Grimstad som er øremerket brukt til læremidler. 

Skolens arbeid knyttet til elevenes skolemiljø: elevene rapporterer om lite mobbing, men 

likevel viser elevundersøkelsen en del mobbing. Skolen har gjennomført både 

elevundersøkelsen og en undersøkelse som heter Spekter. 

 

5/23: Økonomi Fevik skole 
Status 2022: merforbruk på 0,8% ved Fevik skole. De kuttene som var forespeilet ble det 

ikke noe av. Heldigvis! 

 

6/23: Avvik Fevik skole 
Vi bruker avvikssystemet QM+. Når vi strever med å finne vikarer kommer avviksmeldingene. 

Prøver å få tak i studenter som har kommet langt i studieforløpet. 

 

7/23: Elevundersøkelsen 

Kommer mer om den neste FAU-møte (14. mars eller 19. april) 

 

8/23: Innspill til temakvelder Fevik skole 
 

Mia Landsem – om datasikkerhet. Hatt dette på Roligheden skole på Tromøya 

Foreldrekontroll på skolens iPader? 

Betydningen av foreldrenettverk 

Seksuelle overgrep 

 

9/23: Gjennomgang av FAU regnskap forrige år 
Har ca 150 000,- på konto. Har støtta biblioteket, skøytebanen og litt premier til Fevik 

talenter. 

 

Eventuelt 
Nytt styre til Brønnøysund, konto i Sparebanken Sør ok.  

Undersøke muligheter for alternativer til vipps 

 

13.02.23 

Anne Gjerstad for Gunnar Ødegaard 

FAU-leder 2022-2023 


