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Sak  Saksinnhold/ansvar/vedtak 

 1  Opplæringsloven § 9a Rektor informerte kort om arbeidet som pågår med § 9a ved Holviga 
ungdomsskole (HUS). Det er en pågående prosess med dialogspill der skolens 
ansatte må ta stilling til 10 utvalgte påstander og argumentere for eller mot disse, 
avhengig av om de er enige eller ikke. Dette gjøres for å sikre at skolens 
personale både får kjennskap til innholdet i loven, samt får anledning til å 
reflektere sammen rundt dette. Initiativet har blitt godt mottatt i personalet. 
Gjenstår fortsatt en runde før dialogspillet avsluttes. 
 

2   Økonomi HUS gikk med et overskudd på nærmere 800 000,- i 2019. Overskuddet går i 
hovedsak til å dekke underskudd ved andre skoler i kommunen. Det er likevel 
brukt en del midler på å ruste opp skolen, med fokus på hva som kommer elever 
og personale til gode. Det er blant annet kjøpt inn nye komfyrer, ny 
storkjøkkenmaskin, diverse verktøy til sløyd, symaskiner, utstyr til å ruste opp 
uteområdet og annet. 
 
Budsjettet for 2020 vil ligge på samme nivå som for 2019. 
  

 3  Personale I tråd med føringer for budsjett 2020 ligger det ikke an til noen reduksjon eller 
økning av staben. 
 
Det har vært vanskelig å fylle rollen som spes.ped-koordinator grunnet 
sykefravær, men det er kommet på plass løsning for våren 2020. 
 

 4 Endret timelengde HUS er pålagt å forlenge skoletimens varighet fra 45 til 60 minutter. Dette er i tråd 
med det som er generelle føringer for Grimstad kommune og er et ledd i arbeidet 
med å sikre likt skoletilbud i kommunen. 
 

 5 Hommedalen skolegård Hommedalen skolegård åpnes som et tilbud om alternativ skole for skolene i 
Grimstad. Hommedal ligger i Landvik og vil ha åpent tre dager i uken. En dag vil 
være forbeholdt 1.-4 klass, en for 5.-7. og en for ungdomsskolene. HUS vil 
sannsynligvis få tildelt 1-2 plasser av et totalt antall på ca. 8. Tilbudet er tenkt noe 
utvidet etter hvert som man får høstet erfraringer. 
 

6  Satsningsområder Ny fagplan skal breddes i Grimstad kommune og det er tenkt at opplegget skal 
være likt på alle kommunens skoler. HUS har fått ansvaret for å utvikle planer for 
norsk, samfunnsfag og naturfag. Andre skoler har fått tildelt øvrige fag. 
 

7  Elevvakter Det jobbes med å få skolens elever med på en frivillig vaktordning for langfri. 
Tanken er at to elever på hvert trinn går sammen med en voksen. Forsøket 
starter opp med klasse 8A, der 20 av 26 elever meldte seg frivillig til å delta. 
Første prioritet er å være med og sikre at alle elevene har det bra. Andre prioritet 
er å følge med på grising, hærverk og liknende og varsle voksne dersom dette 
oppdages. Det er også tenkt at vaktene kan bidra med lett rydding mot slutten av 
friminuttet. 
 

8 Bistand til Natteravnene I tråd med tidligere fattet vedtak har FAU ved HUS takket ja til et forsøk på å 
styrke Natteravnene i Grimstad, sammen med Grimstad Ungdomsskole (GUS). 



På bakgrunn av dette er det utarbeidet et forslag til turnus, der det legges opp til 
at GUS dekker alle aktuelle helger våren 2020, mens HUS bistår f.o.m uke 34 
t.o.m uke 42 høsten 2020. I henhold til planen er det foreslått at 8. klasse starter 
opp i uke 34. FAU foreslår at det gjøres et bytte, slik at neste års 10. klasse 
starter opp etter ferien og 8. klasse avslutter med ukene 41 og 42. Dette for å 
sikre at 8. klasse skal få tid til å planlegge og skaffe voksne til å gå. 
 
HUS vil kun ha to 8.klasser fra høsten av, og oppsatt turnus må derfor avsluttes 
uke 42 og ikke uke 43 som oppsatt. 
 
Det er ønskelig at det sendes ut felles melding fra Visma innen kort tid om dette 
samarbeidet og de forpliktelsene vi her har tatt på oss. Hver klasse må stille med 
6 forelde en helg i løpet av høsten (3 fredag og 3 lørdag). Klassekontakt og FAU-
representant får i oppdrag å organisere deltakelse per klasse. Forsøket evalueres 
i løpet av høsten, før det tas stilling til om HUS skal delta videre eller ikke. 
 
Elsiabeth informerer ansvarlig ved GUS om de forslagene til endring vi har 
kommet med og bistår Tor Helge med info til VISMA-melding sammen med 
undertegnede. 
   

9  Nytt fra KFU HUS’ representant i KFU, Jørgen Ugland, informerte om at KFU har utarbeidet og 
oversendt høringsuttalelse til Rådmannens budsjettforslag 2020 og 
handlingsprogram for 2020-2023. Høringsuttalelsen ble delt ut til FAUs 
medlemmer. 
 
KFUs møteplan våren 2020 er:  
 

- Onsdag 05.02.20, klokken 20 
- Onsdag 04.03.20, klokken 20 
- Onsdag 01.04.20, klokken 20 
- Onsdag 06.05.20, klokken 20 

 
Det er også utarbeidet eget årshjul for KFUs arbeid. Dette kan fås ved 
henvendelse til Jørgen Ugland. 
 

 10 Eventuelt - Rektor informerte kort om at HUS nok en gang har gjort det bra på 
nasjonale prøver og kom best ut av ungdomsskolene i Grimstad 
kommune 

- Evaluering Åpen skole: det ble løftet behov for en kort evaluering av 
åpen skole. På generelt grunnlag var både FAU og skolens personale 
svært fornøyd med arrangementet. Læreren hadde lagt mye arbeid i 
arrangementet og fikk mye skryt for opplegget. Det bør vurderes å 
servere pølser eller liknende neste år for å øke omsetning og inntekt. 
Mulig arrangementet også bør legges nærmere «middags-tid» slik at 
foreldre og elever kan kombinere deltakelse og middag. 
 

 

 
Grimstad, 23.01.20 
Helge Hjemdal 


