
 

HOLVIGA SKOLE   

   

Referat fra FAU-møte nr. 6 2019/ 2020   

   
Dag og tid:  Onsdag 26.02.20 kl.19.00-21.00  
Sted:  Holviga skole, personalrommet på barneskolen   

     
Til stede: 
  

2.trinn: Stine Holm Sætevik 
3.trinn: Johan Martin Ugland 
4.trinn: Øistein Haaø Fossestøl 
6.trinn: Ruth Gudrun Seland Thue 
7.trinn: Geir Stian Bjåen 

Ruth Skåre Grunnøy, rektor 
 
Forfall: 
1.trinn: Jorunn Støle 
5.trinn: Liv Inger Sødal 

Eldbjørg Jansen, SFO-leder 
 

 

Saksnr:     

36/19-20 Godkjenning av referat fra møte nr 5 

Referatet godkjennes 

 

 

 Alle 

37/19-20 Informasjon fra skolen 

Økonomi:  

Holviga gikk i pluss i 2019 (totalt stort underskudd i 
sektoren). Skolen går i minus i januar. Høyt 
sykefravær, mye innleie av vikarer. Stort press på 
økonomien og innsparingskrav fra kommunen. 
Nedleggelse av Fjære ungdomsskole kan få 
konsekvenser for personalet på Holviga. 

 

Leirskole:  

Pålegg fra staten om at alle barneskoler skal ha 
leirskole med minimum 3 overnattinger. Det er ikke 
øremerkede midler til dette. Usikkert om FAU har 
lov til å bidra med midler til leirskolen. 
Problemstillingen har vært diskutert i KFU. Johan 
Martin og Ruth følger dette opp videre. 

Holviga har fremdeles avtale med Bringsvær 
leirskole. Pga kommunesammenslåing/flere skoler i 
Kristiansand må Holviga bytte fra høst til vinter- 
eller vårleirskole hvis Bringsvær skal benyttes 
videre. Ruth sjekker ut andre muligheter da det fra 
skolens side er ønskelig med leirskole på høsten. 
Hove? Risøya?  

 

 

  Ruth 



Fagleder: 

Hilde G. Johnsen er ansatt som ny fagleder på 5.-
7.trinn: Hun kommer fra jobb som inspektør på 
skole i Kristiansand og har erfaring fra Osloskolen.  

 

Foreldremøter er i gang. Ruth vil være til stede på 
alle trinn og tar opp nettverksbygging og 
utbyggingsplanene. 

38/19-20 Temakveld om nettvett/sosiale medier 

FAU arrangerer ikke temakveld. Alle trinn 
oppfordres til å ta opp problemstillinger knyttet til 
nettvett/sosiale medier på foreldremøtene. Ruth 
snakker med kontaktlærerne om dette.  

 

 Alle 

39/19-20 Dugnad 

Hva skal prioriteres nå som skolen skal rives/bygges 
om? 

- Fokusere på områdene som ikke berøres av 
byggingen 

- Rydde i skogen (Husbakken) 
- Ikke nødvendig å male 
- Trenger bark  
- Fjerne trafikkøy hvis mulig; Johan Martin 

sjekker ut mulighetene 

 

Dato for dugnad: Tirsdag 21.april kl 1700 

Grilling og kake som i fjor. Sjekke opp referatet fra i 
fjor i forhold til antall kaker og hvilket trinn som har 
ansvar for dette.  

 Alle 

40/19-20 17.mai 

Gjennomgang og revisjon av dokumentet «Plan for 
17.mai 5.trinn». Ruth Gudrun sørger for at 
oppdatert versjon legges på kommunens 
hjemmeside og at de gamle dokumentene fjernes. 

 

5.trinn og 17.mai 

Viktig at 5.trinn oppretter 17.mai-komite så fort 
som mulig. 17.mai-komiteen må sette seg inn i 
planen (se eget vedlegg) og ta stilling til følgende 
forslag fra i fjor: Istedenfor mange små premier så 
kan en ha «klippekort» med noen klipp som gir en 
større premie. 

 

4.trinn og 17.mai 

Øystein kontakter Tonje Sti for å sjekke om det blir 
samme arbeidsfordeling mellom korps og 4.trinn i 
år som tidligere år. (Se eget vedlegg). 

 

 

 

 Alle 
 
 
 
 
 
Liv Inger 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øystein 



41/19-20 Trafikk, langsiktig plan med ny E-18 

Skolen og FAU må følge med på planene som legges 
for ny trasé til e18-påkjørsel; Johan Martin er kjent 
med planene og følger med på dette videre.  

 

Ønskelig å fjerne trafikkøy ved gangfelt. Johan 
Martin sjekker mulighetene.  

 Ruth 

42/19-20 Eventuelt 

 

Søknad om midler 6.trinn 

Foreldrekontaktene i 6.trinn har kommet med 
følgende søknad til FAU: 

«11 mars skal vi ha sosialt arrangement for 6 klasse. 
Vil vil derfor søke om støtte til 
-papp tallerkner, bestikk og kopper til 120 personer 
- brød til ca 120 personer» 
 
FAU innvilger søknaden, men oppfordrer 
klassekontaktene til å tenke miljø og ikke kjøpe inn 
engangsutstyr. Skal FAU gå ut med informasjon om 
at alle trinn kan søke om midler til sosiale 
arrangementer? Problemstillingen (og eventuell 
sum) diskuteres videre på neste møte.  

  

Gapahuk Morholtskogen 

FAU finansierte i utgangspunktet 50 000,- til 
bygging av gapahuk. Årsmøtet i Groosåsen vel har 
vedtatt at FAU får tilbake 15 000,- da penger fra 
andre sponsorer gjør dette mulig. 

  
 

  


