
 

HOLVIGA SKOLE   

   

Innkalling til FAU møte nr. 7 2020/ 2021   

   
Dag og tid:  Tirsdag 11.03.2021 kl. 19 – 20.30  
Sted:    Microsoft Teams  

     
Innkalling til: 
  

1.trinn: Stine Holm Sætevik 
2.trinn: Jorunn Støle (frafall) 
3.trinn: Kine Rannekleiv (frafall) 
4.trinn: Johan Martin Ugland 
5.trinn: Silje Schlanbusch (ref) 
6.trinn: Liv Inger Sødal 
7.trinn: Gunhild Espeset 
 

Ruth Skåre Grunnøy, rektor 

 

Saksnr:     

31/20-21 Godkjenning av referat fra møte nr. 5 

 

 OK 
 

32/20-21 Informasjon fra skolen  

 

 Ruth:  
Gult nivå, håper vi holder oss der. 
 
HMS-gruppe møte i dag. Hva hvis det går over på 
rødt? Hva gjør vi da?  
 
Kartleggingsprøver er i gang på småskoletrinnet. 
 
Planer om å merke opp aktivitetsområder ute. 
 
Kan vi gjøre litt dugnad rundt forbi 
puljevis/familiegrupper? Det trengs litt feiing og 
rydding i skolegården. 
Ruth sender ut visma-melding. 
 
Mye bruk av vikarer, går ut over budsjettet. 
Det blir noen nye ledige stillinger som lyses ut.  

33/20-21 Trafikk sikkerhet - Status  Alle 
Trafikksituasjon: Oppfordre til at politiet kommer 
igjen. Forebyggende. 
Skumle situasjoner ved trafikkøya ved 
fotgjengerovergangen. 
Mye trafikk inn til kunstgress om ettermiddagen. 
Her er det skiltet at det ikke er lov å kjøre uten 
særskilt tillatelse.  
 

34/20-21 Status ny skole 

 

 Vært i kontakt med Anne Grete Glemming 
(kommunalsjef/oppvekst). Hva gjør vi på skolen 
fra høst-21? Ungdomsskolen trenger sine lokaler 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ4Y2I4YmYtYzM0Ni00YzMwLWJkOGMtNTk0OWUwNzk3OGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225a24d53f-88ca-440d-a369-ca5c21c6e2c8%22%2c%22Oid%22%3a%22a7200447-776e-42c3-8463-d451c3174ea7%22%7d


tilbake igjen. Tydelig beskjed om at det ikke er 
mulig å være alle på skolen. 
Forslag til løsning: Modulbygg 1.-4.-trinn + mat og 
helse. 
5.-7.trinn på eksisterende 3 bygg, samt kunst og 
håndverk. 
Spesialrom også i modulbygg. 
Vegard Vige må godkjenne forslaget. 
QM+ meldinger sendes hver uke. Gjelder blant 
annet hodepine pga dårlig luft. 
16.mars skal gjennomføringsmodell for ny skole 
bestemmes. Kostnader for Modulbygg skal også 
godkjennes da.  
Modulbygget må stå klart til skolestart aug-21. 
 

35/20-21 Eventuelt  Økonomi: 
Vi har ikke søkt om midler fra kommunen siden 
2016, så det er mye vi har gått glipp av. 
Må søkes før 31.mars om tilskudd. 
 
Vipps-aksjon i høst: 14000 kr ble samlet inn. 
Nå har vi ca 160 000kr på konto. 
 
Forslag til hva vi skriver i søknad til 17.mai-
søknad? Involvere korpset. Øve-tog 
klassevis/trinnvis. 
 
Disko-golfbane i Morholtskogen: 
Dag Virak har tatt kontakt med Ruth i forhold til å 
se på forslaget.  
På denne arenaen kan mange barn og unge få 
gode aktive opplevelser i skogen.  
Lite kostnader for å være med. 

    

 


