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Sak
7-16/17

Arne Haugland, Tor Tveitereid, Mette V. Keller, MariAnn Haugeto, Elisabeth Thygesen Saur, Bente Skram.

9-16/17

SAKSKOM.
Mette har fått tilbud fra Aklær på skolegenser/
hettegenser; minimum
100stk 159 kr + moms +
bet. For logo. Mari Ann
sjekker videre fra Agenda
reklame og prøver å få et
tilbud derfra.
Tegnekonkurranse for ny
logo?
Ballbinge: Helge Eriksen i
Idrettens anleggservice
har vært på befaring
sammen med rektor og
Mette V. Keller. Eriksen
kan hjelpe med søknader
til ballbinge, grunnarbeid
osv.
Hærverk

10-16/17
11-16/17

Vedtekter Holviga skole
Rådgiverstilling

8-16/17

Ansvar/vedtak
Mette, MariAnn og rektor

Ballbinge inn i budsjett for 2018? Bygg og anlegg i kommunen må kontaktes slik at
de kan få dette inn i deres budsjett.
Foreslått binge: ca 700 000 inkl grunnarbeid. Skolen har ikke noenmidler til åbrukepå
ballbinge. Tor sjekker muligheter for spillemidler.
Samarbeid med Jerv? Rektor sjekker opp om det er muligheter for å få en spiller til å
komme på skolen en gang i måneden i forbindelse med «fysisk aktivitet og helse»

Stadig hærverk på skolens toaletter, senest i dag. Dette koster mange penger og tas
direkte av skolens eget budsjett.
Vedtas. Se vedlegg
Rektor informerte om at rådgiverstillingen går ned fra 40% til 16 %. Espen Larsen er
ansatt i denne stillingen.

12-16/17

13-16/17

Mobilfri skole

Sopp i guttegarderoben
Holvikahallen

Økende fokus på dette, bla gjennom BUK. Hva skal «erstatte» mobilen? Rektor
informerte om mulig samarbeid med vernepleierstudenter fra UIA og utplassering
siste 12 ukene av bachelorutdannelsen. Avklaring på dette kommer i mai mnd. FAU
tenker og konferer rundt dette til neste møte.

Rektor informerte om at etter forrige befaring er garderoben malt med soppdrepende
maling. FAU har som intensjon å inspisere garderobene en gang i halvåret fremover.

