
FAU møte Holvika ungdomsskole 22. oktober 2020 

Tilstede: Tor Helge Olsen (rektor), Helle F. Foldøy, Åse Windegaard, Geir Stian Bjåen, Cathrine Moritz, 

Helga Marie Tobiassen Lid, 

Ikke tilstede: Magne Aas, Geir B. Grande 

 Aksjoner 

1. Runde rundt; en kort presentasjon for de som ikke var med på forrige møte. 
 

 

2. Vi valgte vara til KFU – 1. vara Geir Stian Bjåen, 2. vara er Åse Windegaard 
 

 

3. Rektor informerer; 
Litt fra samarbeidsutvalget; Grimstad kommune har et digitalt løft. Hva skal 
barna få av digitale hjelpemidler? Skolene ble spurt og har spilt inn at de 
foretrekker PC. Kommunen ønsker ipad (eller nettbrett). Det tolkes som et 
kostnadsspørsmål og ikke ut fra pedagogiske hensyn. Nettbrett er en billigere 
investering enn pc. Men dette er ikke avgjort. Rektor håper det blir PC. 
GUS har hatt PC som satsningsområde i to år og FAU på GUS jobber aktivt for 
PC. Saken skal opp i kommunestyre 10. desember. GUS FAU ønsker støtte til å 
fremsnakke PC. 
Siden GUS har hatt dette som satsningsområde har de flere gode argumenter 
for hvorfor de støtter PC fremfor ipad. Holviga FAU ser ingen fordeler med ipad 
og ønsker å gi sin støtte til GUS FAU og Holviga skole at det satses på PC.  
Helle melder tilbake til GUS FAU at vi støtter dem. 
Rektor informerte også om at skolen blir pålagt å spare enda mer neste år. 
Skolens inntekt er beløp pr hode, og Holviga ungdomsskole har gått fra 186 til 
164 elever. De har mistet en del til DRUS og velkomstklassen er blitt flyttet til 
GUS fordi mange bor fysisk nærmere byen. 
Skolen har fått pålegg om 2,5 mill sparekrav fra 1.1 –21 og må sannsynligvis 
nedbemanne. Det er et kutt på 15%. De ansatte på skolen er informert. Rektor 
mener at det vil gå utover kvaliteten, og at skolen ikke vil kunne gi det tilbudet 
elevene har krav på. FAU er veldig kritisk til at skolen må planlegge med at de 
bryter loven ved å ikke gi det tilbudet som elevene har krav på. Dette vil i stor 
grad gå ut over de mest sårbare elevene som trenger og har krav på ekstra 
oppfølging. 
Rektor og skolen har mye kontakt med politi og barnevern i disse dager, i tillegg 
til MOT Lasse.  Sett i sammenheng med forrige sak, så er ikke dette tiden for å 
kutte i skolen og miljøteam. En veldig vanskelig situasjon. Det har vokst fram et 
miljø på Sørlandet og i Grimstad inkludert, med mye vold, narkotika, folk som 
samles og sloss og filmer slåssing. Rektor kjenner til at 2-5 elever fra Holvika er 
involvert. Han kjenner navnene til disse og foreldre er informert og involvert. 
 

Helle videre 
bringer støtte til 
GUS FAU når 
det gjelder PC i 
skolen. 

4. Retningslinjer for Polentur ønskes; 
Det var ikke tid til å gå gjennom dette, men det er enighet om at det hadde 
vært fint med retningslinjer sammenfattet av FAU og skolens ledelse, rettet til 
Polen komiteen (som står ansvarlige for å samle inn penger til Polen-tur for sitt 
klassetrinn) 
 

Rektor ser hva 
han kan finne av 
eksisterende 
dokument 
utviklet av Arne 
Mowatt 
Haugland 

Neste møte: Torsdag 26. november 18.30-20.00  
 


