HOLVIGA BARNESKOLE

Referat FAU møte nr. 7 2019/ 2020
Dag og tid:
Sted:

Onsdag 22.04.20 kl. 20-21
Teamsmøte

Til stede:

1.trinn: Jorunn Støle
2.trinn: Stine Holm Sætevik
3.trinn: Johan Martin Ugland
4.trinn: Øistein Haaø Fossestøl
5.trinn: Liv Inger Sødal
6.trinn: Ruth Gudrun Seland Thue
7.trinn: Geir Stian Bjåen

Ruth Skåre Grunnøy, rektor

Saksnr:
43/19-20

Godkjenning av referat fra møte nr 6
Referatet godkjennes.

Alle

44/19-20

Informasjon fra skolen

Ruth

Hjemmeskole/COVID19
Det har vært en krevende periode med etablering av
mange nye rutiner på kort tid. Positive tilbakemeldinger
fra FAU (og fra mange foresatte). Ledelse og lærere får
skryt for jobben som er gjort.
Skolen planlegger oppstart for 1.-4.trinn neste uke. De
sentrale retningslinjene har kommet og er tilgjengelig på
Udir. Skoledagen blir fra kl 0830-1300. De som har behov
for å være til kl 1400, kan det. Det vil ikke være
undervisning den siste timen. Foreløpig er det ikke lagt
sentrale føringer for oppstart 5.-7.trinn.
Elevene deles inn i kohorter på ca 15 og fordeles på et
stort areal. Uteområdet merkes i forhold til hvem/hvor
mange elever som kan være på samme sted. Alle rom på
skolen tas i bruk og skolen får låne ekstra rom på
ungdomskolen. Det etableres egne leverings- og
henteområder. Skolen har tett dialog med
kommuneoverlegen og planer er gjennomgått i samråd
med ham. God håndhygiene er det viktigst tiltaket av
alle. Andre tiltak som nevnes er at elvene må ta med alle
klær hjem hver dag. Det blir ingen matservering på SFO.

Elevene må ha med dobbel matpakke så holder til hele
dagen. Skolemelk-ordningen stoppes midlertidig og
elevene må ha med drikkeflaske hjemmefra.
Alle planlagte treffpunkt for elever og foresatte i
forbindelse med skolestart høsten 2020 (1.trinn samt
overgang til ungdomsskole) er utsatt inntil videre.
SFO:
Åpningstider: 0730-16.30. SFO vil ha tre hentetider (15,
16 og 1630). Det vil også bli lagt opp til faste
hentesteder.
Bussene vil gå som vanlig, men ifølge retningslinjen bør
bruk av kollektivtransport begrenses pga smittefare.

45/19-20

46/19-20

Leirskole
Holviga kan benytte Hove leirskole. Hvis leirskolen kan
gjennomføres, blir dette i starten av 7.trinn. Fremdeles
usikkert om FAU kan finansiere deler av leirskolen. Ruth
tar dette opp med andre enhetsledere i kommune for å
sikre lik praksis.
Dugnad
Planlagt 21.april. Gjennomføres ikke pga
Koronasituasjonen.
17.mai
Barnetog, folketog og russetog er avlyst. Det blir ikke
leker på skolene. Ruth har vært i kontakt med korpset.
De får lov til å spille 17.mai, men det er ikke lagt
detaljerte planer enda.

Alle

Alle

FAU etterspør markering på skolen og Ruth bekrefter at
skolen kommer til å markere 17.mai på en eller annen
måte fredag 15.mai. Ikke lagt detaljerte planer for dette.

47/19-20

48/19-20

FAU gir korpset gave selv om den tradisjonelle
17.maifeiringen utgår. Vedtar at summen dobles til
10000 som kompensasjon for at korpset får mindre
inntekter enn normalt. Øystein ordner dette.
Fjerning av trafikkøy
Johan Martin har en kontaktperson, men har ikke
snakket med ham enda.
Sommeravslutning
Felles sommeravslutningen for hele skolen utgår. FAU
må ta stilling til om årets 6.trinn skal få tilsvarende sum
som tidligere trinn selv om sommeravslutning med
kakesalg ikke gjennomføres. Kan vi eventuelt få til en
«høståpning» med kakesalg når neste skoleår starter?

Johan Martin

49/19-20

50/19-20

Ressursfordelingsmodell/referat fra SU-møte 15.04.20
- Det har kommet inn 14 høringer fra de ulike
skolene i forhold til ny ressursfordelingsmodell.
Det tas en avgjørelse 5.mai. Ruth sender ut
informasjon når hun hun vet mer.
Eventuelt
 Erfaringer fra hjemmeskole; se sak 44/19-20

