
 

HOLVIGA SKOLE   

   

Referat FAU møte nr. 8 2019/ 2020   

   
Dag og tid:  Tirsdag 02.06.20 kl. 1930-2100  
Sted:  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:     

47/19-20 Godkjenning av referat fra møte nr 7 

Referatet godkjennes. 

 Alle 

48/19-20 Brukerprosess ny skole 

Personalet har vært delaktige og kommet med innspill i 
byggeprosessen så langt. Representanter fra ledelse og 
personale har vært på besøk på skolene på Fevik og 
Tromøya (Roligheden). Begge er 1-10-skoler og derfor 
ikke helt sammenlignbare. Det er ønskelig å besøke en 1-
7 skole også.  

 

Det er ønskelig at FAU er representert på neste 
planleggingsmøte som skal være etter skoleslutt i juni. 
Endelig dato er ikke satt. Johan Martin ønsker å delta. 
Ruth ønsker at en FAU-representant til blir med.  

 

Ruth ber om innspill på informasjonen som ble sendt ut 
sammen med innkallelsen. Innspill fra FAU: Viktig å 
bevare uteområdet når det bygges ny skole. Samme 
tilbakemelding har kommet fra ansatte.  

 

Ingen endringer i fremdriftsplanen. Skolen flytter i 
brakker etter vinterferien 2021 

 

1.trinn 2020/2021 skal være i bygg Nord fra høsten av.  

4.trinn skal være i lokalene som lånes av ungdomsskolen 
også neste år.    

 

 Ruth 



Det settes opp en midlertidig vegg i biblioteket for å få 
mer plass. Bøkene fra biblioteket fordeles på trinnene for 
at elevene skal ha tilgang på bøker i perioden biblioteket 
ikke fungerer som normalt. 

 

49/19-20 Start og- sluttider 2020/2021; se egne vedlegg.  

Skolen har lagt inn 15 minutter «inspeksjonstid» som 
skal benyttes til spising. Skoledagen blir noe lengre da 
spising ikke inngår i undervisningstiden. Denne 
endringen er gjort på bakgrunn av tilbakemeldingene 
som har kommet dette året.  Kontaktlærer skal så langt 
det lar seg gjøre være den som er tilstede når elevene 
spiser. På første og andre trinn legges spisetid inn i 
undervisningstid. 

 Alle 

50/19-20 Evaluering av smitteverntiltak, veien videre 
Tilbakemeldinger fra FAU om at det har fungert bra. Siste 
smittevernveileder kom fredag før pinse. Klassene er nå 
tilbake til vanlige grupper. Skoledagen er fremdeles noe 
kortere, men fra neste uke følger alle trinn vanlig 
timeplan og har full uke.  

 Alle 

51/19-20 Avslutning for 7.trinn, søke om midler fra FAU.  
Planen er å leie Catalina da skolen ikke har store nok 
lokaler til å kunne samle så mange på et sted og samtidig 
ivareta smittevern. Avslutningen blir uten matservering. 
Elevene har laget et program og det blir tale av rektor og 
kontaktlærere. Det koster 4000 kroner å leie Catalina. 
FAU vedtar å sponse hele beløpet. Endelig dato er ikke 
satt enda, men avslutningen blir mandag, tirsdag eller 
onsdag siste skoleuke.  

  

52/19-20 Sommeravslutninger 1.-6.trinn.  
Det blir ikke felles sommeravslutning for hele skolen. 
Klassevise samlinger utendørs er et alternativ. Alle FAU-
representantene tar kontakt med klassekontaktene på 
sitt trinn for å drøfte dette. Det må være en ansvarlig 
arrangør hvis det samles mer enn 20 personer. Arrangør 
har ansvar for at arrangementet gjennomføres i henhold 
til smittevernveilederen (føre liste over hvem som er 
tilstede, sørge for avstand og tilgang til 
desinfeksjonsmiddel….)  
Det blir klassevise samlinger for elevene siste skoledag.  

  

53/19-20 Informasjon fra rektor 
Det er overtallighet i kommunen blant annet pga 
nedleggelse av Fjære ungdomsskole. Dette får 
innvirkning på ansettelser/utlysninger på alle skolene i 
kommunen. Holviga får ikke mulighet til å lyse ut faste 
stillinger pr nå og har flere ansatte som går i vikariater.   
 
Fra høsten begynner Morten Torgersen som ny lærer 
(kommer fra Fjære). 6.trinn deles i 3 klasser og får 3 
kontaktlærere: Trude, Torstein og Morten.  
Gerd skal ha 1.trinn.  

  



Karoline Kalland Ystad blir ny kontaktlærer på 2.trinn.  
 
Høstenes førsteklassinger: Skolene får ikke til felles 
samling før sommeren. Det vil bli sendt ut informasjon 
fra skolen (inkludert informasjon om klasseinndeling). 
Ønske fra FAU om at foreldre kan være mer tilstede de 
første dagene siden de nye førsteklassingene ikke har 
vært på førskole.  

54/19-20 Nye representanter 
Stine, Ruth Gudrun og Øystein går ut. Alle kan stille igjen 
ved behov. Ruth sender visma-melding til de aktuelle 
trinnene så andre får mulighet til å melde seg. 
Ruth sender også ut informasjon om at det trengs FAU-
representant fra høstens førstetrinn. 

  

  


