
 

HOLVIGA BARNESKOLE   

   

Referat FAU møte nr. 2 2020/ 2021   

   
Dag og tid:  Torsdag 15.10.2020 kl. 19 – 

20.30 
 

Sted:  Teams-møte   

     
Innkalling til: 
  

1.trinn: Stine Holm Sætevik 
(fravær) 
2.trinn: Jorunn Støle  
3.trinn: Kine Rannekleiv 
4.trinn: Johan Martin Ugland 
5.trinn: Silje Schlanbusch 
6.trinn: Liv Inger Sødal 
7.trinn: Gunhild Espeset (fravær) 
 

Ruth Skåre Grunnøy, rektor 
 
Eldbjørg Jansen, SFO-leder 
(fravær) 

 

Saksnr:     

07/20-21 Godkjenning av referat fra møte 
nr 1 

Referatet er vedlagt 

 

 Ok 

08/20-21 Informasjon fra skolen – økonomi, 
TL-skole info og søknad om midler, 
framdrift ny skole, elevmiljø 

 

 Økonomi: veldig dårlig, rammene reduseres 
ytterligere, knapphet i skolene, mange krav og lite 
midler, krevende.   
Hvordan vil barna merke det?  
Tilleggsutstyr vil bli tatt av skolebudsjett som 
allerede er små. Elevene må ha mye digitalt utstyr 
som koster penger. Fagfornyelsen krever en 
økonomi som er større enn det Grimstad har i kultur 
og oppvekst. Nettbrett og verktøy (apper). Lønninger 
koster, men vi trenger folk. Mange oppgaver som 
koster penger som ikke bare er elevrettet. Saken tas 
videre til KFU. 
 
TL-skole: Starta i høst, kommet godt i gang 4.-7.trinn. 
TL-ansvarlig nasjonalt har gitt i oppgave å ha noe 
som er for de som er yngre, så 6.-7. har pause for 
sine trinn, slik at 2. og 3.trinn får noen aktiviteter. 
Hvordan har TL-aktivitetene fungert?  
Har fungert best for 4.-5.trinn, derfor er det passe 
med en pause for 6.-7.trinn sine aktiviteter. Blir 
gøyere for TL-ledere i 6.-7. å ha aktiviteter for de 
som er yngre.  
TL-har eget opplegg for hvordan elever stemmes 
fram.  



Rektor sjekker ut om det er blitt stemt fram på riktig 
måte i de ulike klassene. Elevene som er TL, er for et 
halvt år, så velges det nye. 
Vi godkjenner at TL får økonomisk støtte av FAU. 
 
Framdrift ny skole: Flytting til modulbygg blir utsatt 
til nærmere sommeren. De regner med at byggingen 
går raskere enn planlagt. Ikke hørt noe mer fra 
prosjektleder. Usikker på hva som er begrunnelse for 
utsettelse. Vi må få klarer svar fra prosjektleder om 
hvordan framdriften blir videre. Frykter at det ikke vil 
skje så mye før sommeren hvis dette utsettes. 
 
Elevmiljø: Et trinn er delt i 3 (6.trinn), det har blitt et 
bedre elevmiljø, elevene trives bedre, elevene leker 
på tvers selv om de er delt, bra for elevene. 
  
SFO er ute om morgenen pga corona- situasjonen. 
Mange av skolens elever kommer tidlig på skolen, 
dette er litt vanskelig i forhold til tilsyn før kl 8.20 for 
SFO. Skolen ønsker at elever som ikke er på SFO 
kommer litt seinere og nærmere kl 8.20. 
Parkering ved bommen er ikke et problem lengre.  
Elevundersøkelse på mellomtrinn før jul. Går 
gjennom resultat med elevrådet. 

09/20-21 Tema: TV-aksjon, alternativ til 
åpen skole, dugnad i grupper? 
Skolens nærmiljø 
 

 Elevene jobber med ulike ting som vil bli tatt bilder 
og film av og dette skal legges ut på It`s Learning. 
Blime dansen skal filmes klassevis. 
Samle inn penger til Fau og TV-aksjonen. 
 
Dugnad: hva er behovet? Er det mulighet å 
organisere trinnvis? Hinderløypa må beholdes når 
det blir ny skole.  
Skolen lager liste over hvilke oppgaver som ønskes til 
dugnad. Denne fordeles ut på trinn.  
 
Henting av barn etter skoletid kan oppleves 
uoversiktlig på parkeringsplassen. FFO-biler skal få 
beskjed om at de må stå parkert på p-plasser. 
Foreldre må også parkere, ikke stå bak biler som er 
parkert. 
1.trinn-foreldre har blitt bedt om å bruke parkering 
til levering/henting ved hallen. 

10/20-21 Trafikk sikkerhet - Fjerning av 
trafikkøy 

 Trafikkøy ved gangfelt ønskes å fjernes. Den er 
trafikkfarlig. Viktig for skolen, så dette kan tas opp 
som egen sak. Medie-sak. 
 
Flere trafikk-farlige steder på Terje Løvås vei. Skumle 
trafikksituasjoner spesielt ved Østerhus, Langemyr. 



EL-sparkesykler, mange elever uten hjelm. Oppfordre 
til at de ikke skal brukes til skolen. FAU kan sende 
melding på det. 
Påminnelse til foreldre at barn som bruker EL-
sparkesykkel må kunne trafikkreglene.  

11/20-21 FAU valg – valg av sekretær 

 

 Silje 

12/20-21 Eventuelt  Trinn 2: Kommer skolemelken tilbake?  
SV: Så lenge det er Corona-situasjon blir det ikke 
melk, trengsel i gangen. Flere skoler har kuttet ut 
melk, vi følger saken videre etter hvert. 
Spond-app: noen bruker den til innkalling til FAU. Er 
det noe som er aktuelt?  
Fordel med Spond: kommer varsler. 
Må evt sjekkes i forhold til personvern. 
 
FAU-møter: 2. tirsdag i måneden foreslås som fast. 

    

    

    

 

 


