
 

HOLVIGA SKOLE   

   

Referat FAU møte nr. 4 2018/ 2019   

   
Dag og tid:  Onsdag 28/11-18 kl.19.00-21.00  
Sted:  Holviga skole, personalrommet på barneskolen   

     
Tilstede:  
  

1.trinn: Stine Holm Sætevik Forfall 
 
1.trinn: Julie Emanuelsen(vara) 
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 
 
3.trinn: Øistein Haaø Fossestøl - forfall 

 
 
 

 

Saksnr:     

29/18-19 Godkjenning av referat fra møte nr 3 
 
Kom litt sent; godkjent på sirk etter møtet.  

Alle 

30/18-19 Informasjon fra skolen 
 
Mye arbeid med økonomien og budsjettet. Noe spesiell 
bevilling av penger til lønn noe som gjør at det er for lite 
ressurser ihht hva som det skal være. Kommer ugunstig ut i 
forbindelse med fordelinger. Holviga og Landvik kommer 
dårligst ut i budsjettene. Mao mest effektive. Negativ loop med 
«straff» pga. 
 
Tilskuddet pr elev er 20% under gjennomsnittlig bevilgning i 
kommunen.  
 
Mindre handlingsrom, mindre muligheter til preventive 
løsninger.  
 
FAU har tidligere etterlyst julegudstjeneste. Det blir det ikke i år.j 
Det vurderes en aktivitet til påske istedenfor. Det er varmere og de 
store elevene kan sykle. Kan tas sammen med historiefortelling om 
Landvik kirke og historien rundt.  
 
 

Rektor 

31/18-19 Referat fra KFU 
 
Ikke møte siden sist FAU møte. Utover KFU dagen på Fevik.  

Leder 



32/18-19 Skolepakke 3 
 

Status ukjent.  

Alle 

33/18-19 KFU dagen 
 
Spesielt nyttig ved å se hvordan alt virker. Føltes litt 
«høytflyvende» men alt i alt nyttig.  
 

Alle 

34/18-19 Trafikkfarlig skolevei 
 
Frem mot kommunestyre-, og fylkestingsvalget i 2019 ønsker NAF 
avdeling Aust-Agder å sette fokus på farlige skoleveier. I den 
forbindelse trenger vi deres hjelp til å kartlegge disse veiene. 
Dersom dere har innspill eller erfaring med farlige skoleveier i deres 
skolekrets, hadde NAF satt pris på tilbakemelding fra dere om hvilke 
veier det gjelder. Kom gjerne med en kort begrunnelse for hvorfor 
akkurat den veien er farlig.  
  
Svar kan sendes til e-postadresse; aust-agder@naf.no innen 10. 
desember  

 
Følgende punkter meldes inn: 

 Forgjengerfeilt på Molland. Ved Robert Ruud Buss og 
sykkelvei.  

 Tjore – Molland, kommer det sykkelvei her? 

 Støle fra Kjeråsen og utover. 

 «gammel innkjørsel til Skolen», «Miljø Øy»  fører til 
høyere fart skal bare rekke forbi.  

 LED Lys på gangfelt, ved gammel innkjøring. Mørkt 

 Kryss ved Østerhus. Bakke inn i krysset. Undergang?? 
(Lillemyr) 

 
 

Alle 

35/18-19 Dugnad 
Be om dato i god tid, forslag: torsdag 25 April. (etter påske) 
Evt 29? (30) 
 

Alle  

36/18-19 Eventuelt 
 

Alle 
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