HOLVIGA BARNESKOLE

Referat til FAU møte nr. 1 2020/ 2021
Dag og tid:
Sted:

Tirsdag 08.09.2020 kl. 19 – 21
Teamsmøte

Til stede:

1.trinn: Silje Bratland Roksvåg
2.trinn: Jorunn Støle
3.trinn: Stine Holm Sætevik/Kine Liv Stålesen Rannekleiv
4.trinn: Johan Martin Ugland
5.trinn: Øistein Haaø Fossestøl
7.trinn: Ruth Gudrun Seland Thue/Gunhild Espeset
Hjemdal

Ruth Skåre Grunnøy, rektor
Forfall: Liv Inger Sødal (6.trinn), Silje Schlanbusch
(5.trinn)
Saksnr:
01/20-21

Godkjenning av referat fra møte nr 8
Referatet godkjennes

Alle

02/20-21

Skolestart
Skolen er fornøyd med oppstarten og har fått positive
tilbakemeldinger fra foreldre. Det har fungert bra å la
1.trinn være for seg selv på SFO (både etter skolestart og
på ferie-SFO). Uvant å ikke kunne ta imot alle elevene
samlet første dag. Førsteklasseforeldre fikk ikke følge
elevene inn pga smittevernhensyn. Dette fungerte også
bra og skolen har inntrykk av at 1.trinn har hatt en god
start på skoleåret.

Ruth

Årets 6.trinn er delt i tre klasser. De var to store klasser
forrige skoleår. Opplever at dette har gitt mer ro i
elevgruppen.
Skolen har innført ny rutine som sier at alle voksne skal
være ute og tilgjengelige for elevene fra morgenen av.
Fagfornyelsen
Spennende og krevende arbeid. Det digitale løftet er
sentralt i den nye læreplanen. Det er besluttet at alle
elever skal få eget nettbrett, men leveringen er noe
forsinket i forhold til den opprinnelige planen. Siste
beskjed er at nettbrettene skal være på plass rett etter
høstferien. Fremdeles mye uavklart i forhold til hvilke
digitale læreverk/plattformer skolen skal benytte.

Økonomi
Det er satt ned en arbeidsgruppe i kultur og oppvekst
som ser på sparetiltak. Holviga har foreslått nedleggelse
av bibliotekfilialen på Fevik som sparetiltak hvis det skal
spares mer i sektoren.
Den nye ressursfordelingsmodellen er tatt i bruk. Den
endrer lite på den økonomiske situasjonen til skolen.
Holviga har et budsjett på 28 millioner (uavhengig av
hvor mange elever som for eksempel har vedtak om
spesialundervisning). Det følger ikke penger med vedtak
og skolen må til enhver tid disponere/omdisponere
midler på en mest mulig hensiktsmessig måte.
Korona
FAU etterlyser hjemmeskoletilbud til elever som må
være hjemme på grunn av luftveissymptomer, men som
har en allmenntilstand som tilsier at de er i form til å
gjøre skolearbeid. COVID-situasjonen gjør at man må
forvente høyere fravær enn normalt og FAU er bekymret
for at elevene ikke får et godt nok opplæringstilbud
under pandemien. Ønske om at lærerne skriver
utfyllende informasjon på ukeplanen, så elever og
foreldre ser hvilke oppgaver elevene er planlagt på
skolen hver dag. Ruth tar problemstillingen opp med
tillitsvalgt i morgen og gir FAU tilbakemelding.
TL-skole (trivselsleder)
Skolen har erstattet Aktiv365 med Trivselslederprogrammet. TL startet som et antimobbe-program for
noen år siden. Programmet har en grunntanke om at
aktivitet skaper gode vennskap og fører til mindre
konflikter. Elevene fra 4.-7.trinn kan søke om å få være
trivselsledere. (Lærerne arrangerer aktiviteter for 1.3.trinn). De som blir trivselsledere får eget kurs og få
ansvar for å organisere aktiviteter. Positive erfaringer så
langt, engasjerte elever.
TL har sendt søknad til FAU om økonomisk støtte. Se
egne vedlegg. FAU ønsker svar på om søknaden er
engangs eller om vi kan forvente at det kommer
tilsvarende søknad neste år. FAU ønsker også å vite
hvordan ordningen finansieres på andre skoler. Det bør
være lik praksis på alle skolene i kommunen og FAU
mener i utgangspunktet at TL-ordningen bør finansieres
sentralt. Ruth etterspør mer informasjon. FAU behandler
saken igjen på neste møte.

03/20-21

Økonomi FAU
Nye FAU-medlemmer etterspør informasjon om
økonomien til FAU. FAU hadde ca 160 000 på bok før
sommeren, har fått inn noen regninger etter dette; Gave
til korpset på 5000 og støtte til avslutning for 7.trinn
(måtte leie lokaler på kulturhuset for å ivareta
smittevernhensyn.)
Det stilles spørsmål ved om det er det riktig at FAU
sponser korpset. FAU har betalt for dette de to siste
årene, men praksis før dette har vært at kommunen har
dekket dette etter søknad fra FAU. Gunhild sjekker dette
nærmere.

04/20-21

Alternativ til åpen skole?

Alle

Det er ikke mulig å gjennomføre åpen skole i år, noe som
gjør at FAU går glipp av inntekter. Forslag fra FAU: Kan
skolen lage film av elevene som danser Bli-med-dansen,
legge filmen ut på ItsLearning og oppfordre foreldre til å
gi en gave som deles mellom TV-aksjonen og FAU? «Vips
en symbolsk kaffekopp.» Ruth sjekker mulighetene,
saken tas opp igjen på neste møte.
05/20-21

Trafikksikkerhet
FAU har tidligere vedtatt at vi skal jobbe for å få
fjernet trafikkøya ved gangfeltet. Johan Martin
holder i denne saken.

Alle

Ønske fra foreldre på 1.trinn om at eldre elever skal
være trafikkvakter ved gangfeltet. Det er ikke mulig
å få til en slik ordning da det er i konflikt med
lovverket å gi elever ansvar for dette.
Det oppstår fremdeles trafikkfarlige situasjoner
fordi foreldre slipper av barna på andre steder enn
parkeringsplassen. Skolen har informert foreldre om
dette gjentatt ganger. FAU ønsker at skolen sender
ut ny på minnelse til foreldre om at dette er
uakseptabelt.
06/20-21

Valg
Johan Martin fortsetter som leder
Kine Rannekleiv, nestleder
Kasserer: Gunhild Espeset Hjemdal
Sekretær: Avklares på neste møte
SU: Jorunn Støle, Johan Martin Ugland og Kine
Rannekleiv
SMU: Jorunn Støle, Johan Martin Ugland og Kine
Rannekleiv
KFU: Johan Martin Ugland

Alle

07/20-21

FAU ønsker at klassekontaktene skal være vara for FAUrepresentantene.
Status for ny skole
Planen er fortsatt at skolen flytter i brakker etter
vinterferien 2021. Ny skole skal etter planen være klar i
2022. Den nye skolen skal stå på samme sted som nå,
men den skal utformes som én bygning, ikke flere som
dagens skole. Skolebygget inkluderer også SFO. Skolen
bygges for å kunne ta imot 600 elever.
I 2019/2020 ble det gjort kartleggingsarbeid som ledelse,
tillitsvalgt og ansatte har vært involvert i. Representanter
fra skolen har vært på skolebesøk og kommet med
innspill i byggeplanleggingen. Prosjektleder utarbeider
nå en rapport basert på innspillene som har kommet
under kartleggingen. Rapporten vil bli sendt på høring til
blant annet FAU.
FAU ønsker at skolen sender ut VISMA-melding til alle
foreldre der de orienterer alle foreldre om status på
arbeidet med ny skole. Foreldre kan oppfordres til å
kontakte FAU-representanten på sitt trinn hvis de har
innspill i forhold arbeidet med ny skole. FAU vurderer på
neste møte om det i tillegg skal etableres
informasjonskanaler utover dette. Facebookgruppe?
Rektor og representant fra ansattgruppa skal delta på
konferansen «Fremtidens skole» som arrangeres i Oslo
23.-24.09.

08/20-21

Eventuelt
1) Det er meldt inn to saker fra 7.trinn der foreldre
etterspør informasjon om økonomien på skolen
samt informasjon om status på ny skole. Disse
sakene er behandlet i FAU i dag; se sak 02/20-21
og 06/20-21.
2) Ønske om at ukeplanene navnsettes med
klassetrinn/klasse når de legges på ItsLearning.
Ruth tar dette videre.

Neste møte

FAU-møte: Tirsdag 13. oktober kl 1900,
SU-møte: Torsdag 17.september kl 1815-1930.
De neste møtene blir på Teams. Avgjør på neste møte
om vi fortsetter med Teams-møter eller om vi skal møte
fysisk.

