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Tilstede; Geir Bunes 2b, Kristine Eliassen 4a, Marianne B.Fagerland 5b, Cindy T. Jensen 7c,

Ludvig Knutsen 6a, Kjell Henning Medhaug 1a, Bodil Solberg 2a, Knut Terje Stava 6b, Tone Lise T.
Stava 4b, Anne B. Ånensen 3a og Hege Mæhle, rektor

Sak 1/21 Skolegrensesaken
Hege informerer; saken ble stoppet i kommunestyret. Grensene forblir som før. Godt jobbet
av FAU, enkelte stod skikkelig på. Det blir stilt spørsmål og skolesaken på Åkra er lagt død.
Hege forteller at det, i kommunestyret, er vedtatt å fremskynde bygging av ny skole på Åkra.
Om Grindhaug blir innlemmet i en ny storskole er uvisst.
Sak 2/21 Status skolen i nedstengning
Hege informerer; det er en spesiell tid og mye er skjedd på kort tid. Lærerne har måtte snu
seg raskt rundt, fra normal drift, til rødt nivå og så stengning – dette i løpet av bare få dager.
Hjemmeskole fra 17/3. Lærere merker at både foreldre og elever har gjort dette før, det
fungerer greit. Foreldre med samfunnskritisk arbeid har rett på omsorgstilbud, det samme
har barn med spesielle behov. Det er 15-20 barn på skolen daglig. Disse har skole fra 9.0013.00.
Sak 3/21 17.mai
Hege informerer; 17. mai komiteen har møte i dag. Usikkerhet ift hvordan nasjonaldagen
kan feires i år. Ludvig påpeker at det har pleid å være et samarbeid mellom 17.maikomiteen
og fau. Han etterspør et møte. Hege skal ta dette videre med komiteen. Det trekkes frem at
bilkortesjen som ble arrangert i fjor ble godt mottatt, en håper noe lignende kan arrangeres
hvis ordinær feiring ikke kan gjennomføres.
Sak 4/21 «En flaske er nok»
Hege er blitt kontaktet med forespørsel om Grindhaug skole vil være med å samle inn flasker
til «En flaske er nok», innsamlingsaksjon for barnekreftsaken. Kathrine Sletten er også
kontaktet. Vi håper å få dette til, fau er positive til dette. Vi bestemmer at den klassen som
samler inn flest flasker pr elev premieres med 50kr pr elev til felles pizzakos.
Sak 5/21 Prosjektet «En hyllest til jorda»
Hege informerer; skulle opprinnelig vært et prosjekt som endte opp i en stor forestilling
6.mai. Koronapandemien har gjort at en har måtte tenke nytt. En skal lage tre «tv-program»
- om henholdsvis havet, jorda og lufta. Ulike klasser har ulike oppgaver. Sang, dans mm. En
har også invitert lokale «kjendiser». Alt filmes.
Sak 6/21 Hjertesone
Hege fikk forespørsel rett før Koronapandemien om skolen vil være hjertesoneskole. Å være
hjertesoneskole innebærer fokus på trafikkforhold rundt skolen. En ønsker en bilfri sone
rundt skolen, det skal legges til rette for et område der foreldre kan hente/levere, og en
ønsker også fokus på at elevene helst skal sykle eller gå til skolen. Det har også vært snakk
om å etablere sykkelløype. Koronaen har forsinket også dette, i tillegg er det utfordringer
knyttet til området rundt skolen – spesielt ift. å lage soner for henting og levering.

Nye sykkelstativer har imidlertid kommet på plass.
I forbindelse med dette temaet kommet det opp at det til tider er kaos og opphopning av
biler som skal levere/hente barn. Bilene står parkert langs hele veien opp mot SFO bygget og
hindrer flyt, det gir også trafikkfarlige situasjoner. Vi ber om at det hyppigere sendes ut
påminnelser til foreldre om at skolens av – og påstigningslommer ikke skal brukes som
parkeringsplass, kun hurtig av/påstigning.
Sak 7/21 Eventuelt
-Planleggingsdag 16/4–byttet fra november 2020. SFO er også stengt. Hege skal få ut
informasjon til foreldre om dette
-Helsesykepleier for barn som trenger kontakt når skolen er stengt. Hege skal snakke med
skolehelsetjenesten. Skaffe til veie telefonnummer til helsesykepleier
-Ludvig har fått tak i lyskastere. Avventer til vi kan holde dugnad
-Su/Smu - møte til våren. Hege håper en kan holde et fysisk møte. Kommer tilbake til dette.
- Skolestarterne 2021 er 50 stk. Får ikke holdt normale førskoledager. Lager en variant ala
den som ble kjørt i fjor. Besøk fra barnehagene.
- Hege informerer om at en, pga omplassering av ressurser i skolen i Karmøy, mister 1,5
lærer-og 0,5 miljøarbeiderstilling på Grindhaug. En tar fra barneskolen og overfører til
ungdomsskolen. FAU stiller seg undrende og kritisk til en slik omplassering av ressurser.

Anne Brubakk Ånensen, referent

