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Arne Haugland, Mette Keller, Sissel Torgrimsen, Elisabeth Thygesen Saur, Jørgen Ugland, Rune Østreim
Bente Skram, Lasse Renstrøm

SAKSKOM.
Endring av vedtekter for
FAU

Ansvar/vedtak
Ref. 8-17/18
Forslaget om endring av ordlyden i vedtektene som omhandler antall representanter i
FAU ved Holviga ungdomsskole godkjennes. Ordlyden under punkt 2 i vedtektene for
FAU sier nå at det velges en FAU-representant fra hver klasse.
Det har kommet kommentar/spørsmål vedrørende ordlyden i punkt 10. Dette tas opp til
diskusjon på neste FAU-møte

1717/18

Evaluering av temakveld i
regi av KFU 16/11-2018

Vår representant i KFU ønsker tilbakemelding på temakvelden i regi av KFU 16/11-2018
som kan tas videre til KFU.
De av FAU-representantene som var på temakvelden rapporterer om en motiverende
samling med relevant og engasjerende innhold. Det er også enighet om at et tilsvarende
arrangement bør gjentas høsten 2018.
9.1.2018 har KFU møte, hvor blant annet skolepakke 3 er tema. Vår representant på
dette møte viderebringer at Holviga ungdomsskole er fornøyd med dagens skolegrenser i
Grimstad kommune, samtidig som vi ser at disse kan skape utfordringer andre steder i
kommunen. FAU ved ungdomsskolen uttrykker også at det er gledelig at Holviga
barneskole er prioritert i skolepakken.
I forlengelsen av diskusjonen rundt temakvelden lanseres ideen om å invitere
foreldre/foresatte til elever ved åttende trinn ved Holviga ungdomsskole til en
oppstartssamling/«Kick-off» ved skolestart høsten 2018. Kjersti Falck, som holdt foredrag
under temakvelden, er ønsket som foredragsholder, i tillegg til representant fra MOT og
politiet. Rektor undersøker pris og mulighet for et slikt arrangement.

1817/18
1917/18

2017/18

2017/18

Skal FAU ved Holviga
ungdomsskole ha egen
økonomi?
Informasjonsmappe/hefte
ved oppstart i 8. klasse

Skolehelsetjenesten

Koding som fag

Sak 11-17/18 fra forrige FAU-møte videreføres til neste møte. Rektor og sekretær
følger opp dette.
Ref. sak 12-17/18.
Ideen om å lage en informasjonsmappe for elever og foresatte ved oppstart i 8.trinn har
blitt tatt positivt imot av skolens ansatte. Det vil bli utarbeidet en informasjonsmappe for
nye elever/foresatte som blir tatt i bruk og delt ut ved skolestart høsten 2018.
Ref. sak 15-17/18
Det opplyses om at helsesøster ved skolen jobber kontinuerlig med holdningsskapende
arbeid blant skolens elever, tematikk knyttet til kampanjen #Metoo er en integrert del av
dette. I tillegg informeres det om at Grimstad kommune har bevilget økte ressursene til
kommunens helsesøstre/skolehelsetjeneste, noe som også vil komme Holviga
ungdomsskole til gode.
Under eventuelt blir spørsmål vedrørende koding som en integrert del av fagtilbudet ved
skolen tatt opp. Koding er et svært aktuelt fagområde i disse dager, og det kunne tilby
elever et møte med et slikt fagfelt vil være på å stimulere og inspirere en stor del av

elevgruppen, samtidig som det vil gjøre skolen til en enda mer attraktiv
utdanningsinstitusjon.




2117/18

Studenter ved Holviga
ungdomsskole

2217/18

Endret tidspunkt for neste
FAU-møte

Kan koding integreres som en dal av faget Teknologi i praksis?
Kan lærere ved skolen kurses ved behov for slik kompetanse?
Vil det være mulig å hente inn eksterne ressurser fra eksempelvis UiA?

Rektor ser videre på saken
Rektor informerer som at skolen har samarbeid med UiA og fungerer som praksisskole
for lektor-utdanning. I forbindelse med en slik praksisavtale vil studentene ha en en-ukes
skoleovertakelse. Både studentene, universitetet og ungdomsskolen er fornøyde med
samarbeidet.
Neste berammede FAU-møte flyttes fra 26.2.2018 til 27.2.2018, tidspunktet er fortsatt kl.
19-21.

