
 

HOLVIGA SKOLE   

   

Referat fra FAU møte nr. 5 2018/ 2019   

   
Dag og tid:  Onsdag 27/02-19 kl.18.00-20.00  
Sted:  Holviga skole, personalrommet på barneskolen   

     
Til stede:  
  

1.trinn: Stine Holm Sætevik 
3.trinn: Øistein Haaø Fossestøl 
4.trinn: Asbjørn Sundodden 
5.trinn: Ruth Gudrun Seland Thue 
6.trinn: Linda Olsen 
7.trinn: Anette Thonhaugen 
 

Jarle Vik, rektor 

 

Forfall:  2.trinn: Sandra E. Pytten 

 
 

Saksnr:     

37/18-19 Godkjenning av referat fra møte nr 4 
Godkjent 

 

38/18-19 Informasjon fra skolen 
 
Jobber mye med det psykososiale miljøet på skolen. Viktig 
mhp trivsel og læring.  
 
Fagfornyelse fra høsten 2019. (tilsvarende L97) 
 
Løpende arbeid med strukturen på skole. 
 

Rektor 

39/18-19 Referat fra KFU 
Hovedfokus på helsefremmende barnehager og skoler. 
Kommunen har ansatt en prosjektstilling.  
Fokus er på overganger. BarnehagerSkole  
Deretter Hjem-Skole samarbeid 
 
Tilsyn på øvrige skole i kommunen vedr spesialundervisning. 
Var ikke Holviga denne gang, men ønsker å «lære» av dette.  
 
Agenda Kaupang (eksterne konsulenter) har kartlagt 
skolesektoren i Grimstad kommune.  

 Ressursfordelingsmodell 

 Spesialundervisning 

 Langemyr skole 
Skolestrukturen skal pr tiden bestå, bestemt politisk, men er 
kostnadsdrivende.  
 
Ferie SFO: Ønske lokalt ferie SFO. Vurderer da 11 måneders 
modellen mhp betaling.  

Leder 



40/18-19 Økonomiske rammer til Holviga Barneskole 
Budsjettene er veldig trange og allerede innkjøps stopp. 
Ressursfordelingsmodellen jobbes med og skal være klar innen 
April. Og skal tas hensyn til i revidertbudsjett.  
 
Høye lønnskostnader «spiser opp» omtrent 100% av budsjettet.  
 
Nye statlige krav om lærenormen har ikke blitt støttet opp med 
bevilgning fra kommunen.  
 

Alle 

41/18-19 Skolepakke 4 

For lite plass på Holviga. Vi får 4 klasserom i 2 etg på 
ungdomsskolen. Det jobbes ut med nytt bygg om få år.  
 

Alle 

42/18-19 Kommunikasjon fra skolen 

Eks skøytedag, noen klasse får buss og andre må satse på 
foreldrekjøring.  

2 og 5 klasse får transport for at alle klasser skal få 2 besøk. 
Øvrige klasser kan dra, men må arrangere dette selv.  

Interne rutiner og planer, slik som dette, bør informeres om fra 
skolens side. Hjemmeside. 

Anette 

43/18-19 Eventuelt 
 
Oppfølging fra sist møte 
Dugnad dato satt til torsdag 25.4 
 
Smart klokker 
Gjøres endringer, innfører rutiner. Tilnærmet samme regler 
som for mobiltelefon.  
 
Elevrådet 
Søknad om bevilgning.  

 Kormikrofon 

 Lys til scene 

 Baller, hoppetau, hoppestrikk.  
 

Totalt kr 15 000, vil tas opp på neste møte.  
 
Skolegudstjeneste 
5,6 og 7 klasse. Torsdag før påske, Landvik dag. Besøk Kirke, 
historie landbruk mm.  
 
Endre møtetid 
18-20 
 

Alle 

    


