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MØTEREFERAT 
 
Møte: FAU møte Møtedato: 21.01.2020 Tid: 18:00 – 19:20 
Møteleder: John A. Horve Møtested: Grim skole, personalrommet 
Sekretær: John A. Horve Ref. dato: 21.01.2020 
  
Deltakere: 8B Line Drange Neset   
 8C Anne Cath. Eikhom   
 8D Steinar S. Olsen   
 8F Morten Bergset Nestleder  
 8G Signe Flaten   
 9A John A. Horve Leder  
 9B Beate Segrov Mortensen   
 9C Linda Olaussen   
 9D Sandra O. Trondsen   
 10A Steinar M. Anthonsen   
 10E Cesilie E. Mykland   
 10F Kjetil Kro Sørborg   
  Pregen Skogen Rektor  
Fravær:     
     
 
 
 
Saksliste: 
1. Godkjenning av møteinnkalling 
2. Godkjenning av referat fra sist møte 
3. Natteravn 14. mars 
4. FAU kveld om foreldrenettverk 
5. Skoleball 
6. Dembra 
7. Skolebuss 
8. Ønske om å få lekser digitalt 
9. Toaletter 
10. Bua Kristiansand 
11. Eventuelt 
 
 

1. GODKJENNING AV MØTEINNKALLING 
Godkjent 
 

2. GODKJENNING AV REFERAT FRA SIST MØTE 
Godkjent 
 

3. NATTERAVN 14. MARS 
Grim skole skal stille med natteravner 14. mars. Klassekontakter rekrutterer fra klassene via 
klassenes Facebook-grupper. Vi bør ha et mål om at hver klasse stiller med 2 
representanter.  
 
Her ligger informasjon om natteravn 14. mars: 
https://www.facebook.com/events/2478500335804573/ 

https://www.facebook.com/events/2478500335804573/


 
Del gjerne Facebook-arrangementet i klassenes grupper slik at de som kan gå natteravn får 
muligheten til å melde seg på arrangementet og slik bli oppdatert om informasjon knyttet til 
arrangementet. 
 

4. FAU KVELD OM FORELDRENETTVERK 
Det er viktig å komme i gang med foreldrenettverk, særlig på 8. trinn. 
 
Hver klasse oppfordres til å invitere til klassevise foreldrenettverksmøter. 
 
På FAU møtet 29. oktober ble det vedtatt å forøke å booke Torbjørn Trommestad fra Norsk 
narkotikapolitiforening for å holde foredrag om foreldrenettverk.  
 
FAU har nå booket ham til å komme tirsdag 4. februar for å holde foredrag for foreldrene ved 
Grim skole. Ansatte ved skolen har selvfølgelig også muligheten til å delta på dette. 
 
Det er opprettet et Facebook-arrangement for denne FAU kvelden som bør deles i alle 
klassegruppene. Arrangementet ligger på 
https://www.facebook.com/events/467243467298311/ 
 

  
Arrangementet deles ved å klikke på Del og velge Del som innlegg: 

 

Deretter velger du å dele i en gruppe:  
 
  

https://www.facebook.com/events/467243467298311/
https://www.facebook.com/events/467243467298311/
https://www.facebook.com/events/467243467298311/


FAU leder kjøper blomster til foredragsholder som takk for jobben og søker rektor om 
tilskudd til dette. 
 
Det er så pass god kapasitet i aulaen at vi kjører et foredrag felles for alle trinnene kl 18. 
Hver klasse ordner selv sine foreldre(nettverks)møter i etterkant av foredraget. 
 

5. SKOLEBALL 
Det er ikke helt avklart dato for skoleball ennå, men dato kommer trolig i løpet av uka. Det er 
tradisjon for at det er foreldrene på 10. trinn som bidrar til dette. Hver klassekontakt skaffer 
ca 6 frivillige foreldre fra hver klasse på 10. trinn til å hjelpe til med skoleballet. 
 
Aktuelle oppgaver her kan være vakthold, servering, dekking, o l 
 
Det kom opp spørsmål om kjøp/salg av brukte ballkjoler og det er nok litt sent nå til dette 
ballet, men vi må se på muligheten etter ballet før 10. klasse slutter på skolen. 
 
Rektor tar dette opp med komiteen for skoleballet. 
 

6. DEMBRA 
Rektor orienterte om Flexid (https://flexid.no/) og Dembra (https://dembra.no/no/). 
 
Grim skole er 2. skole i Kristiansand som går i gang med Dembra. 
 

7. SKOLEBUSS 
Det er AKT som har ansvar for skolebuss og skolen har dialog med AKT om behov for å få 
på plass en til buss til Hellemyr. Ofte kommer det bare en buss til å begynne med og denne 
blir overfylt. Det tar så litt tid før buss nr 2 kommer.  
 
Det går 3 busser til skolen fra Hellemyr og som nevnt over, kun 2 busser tilbake til Hellemyr. 
Dette gjør at flere elver tar buss til byen for så å ta buss fra byen til Hellemyr. 
 
Det er også et problem med vanlig rutebuss til Tinnheia ved skoleslutt. Det skjer ofte at 
elever som har kjøpt busskort ikke får komme med buss fra Grim torv til Tinnheia.  
 
Dette er for dårlig.  
 
FAU leder kontakter AKT for å få bedring på busstilbudet til elevene. 
 

8. ØNSKE OM Å FÅ LEKSER DIGITALT 
Det er ønskelig fra foreldre sin side å få lekser digitalt. Det vil gjøre det enklere å følge med 
på elevenes lekser. 
 
Noen lærere praktiserer i dag dette, andre ikke. 
 
2 av klassene ved Grim skole er fulldigitale. 
 

9. TOALETTER 
Det er forskjellige toaletter ved skolen og noen av toalettene er felles, andre er separate for 
gutter og jenter. Ikke alle toalettene er like "fristende" og det kan derfor være en idè å finne ut 
hvor det finnes andre toaletter dersom de toalett nærmeste klasserom ikke er "fristende" 
 
Det er ikke så mye en kan gjøre med den bygningsmassen man har i dag. 
 
 

https://flexid.no/
https://dembra.no/no/


10. BUA KRISTIANSAND 
Det kom opp tips om at Bua Kristiansand som holder til på KMV-tomta 
(https://www.bua.io/utlansordninger/bua-kristiansand) har mye bra utstyr til utlån. 
 
Bua er åpent mandag, onsdag og torsdag fra kl 16:00 til 19:00. 
 

11. EVENTUELT 
Neste møte blir mest sannsynlig i april. Dersom det skulle oppstå behov for møte før dette, 
kontakter rektor eller klassekontakt FAU leder for å få til dette 
 
Vi kjører ny runde med Doodle når det nærmer seg  

https://www.bua.io/utlansordninger/bua-kristiansand
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