
HOLVIGA SKOLE   

   

Referat FAU møte nr. 3 2020/ 2021   

   
Dag og tid:  Tirsdag 10.11.2020 kl. 19 – 20.30  
Sted:    Microsoft Teams  

     
Innkalling til: 
  

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

Ruth Skåre Grunnøy, rektor 
 
Eldbjørg Jansen, SFO-leder 

 

Saksnr:     

08/20-21 Godkjenning av referat fra møte nr. 2 

Referatet er vedlagt 

 

 Alle 
OK 

09/20-21 Informasjon fra skolen –  

økonomi og budsjettprosess 

 

 Ruth: 
Innslag i Adressa forrige lørdag. Rammen for 
sektoren blir mindre og mindre. Dette er 
veldig krevende. Det vil bli nedbemanning i 
sektoren. I oppvekst er det veldig alvorlig, og 
nå skal det kuttes igjen. Hvordan skal skolene 
drive lovlig videre når det pålegges flere kutt? 
Holviga skole har mange ulike bygg, så det er 
ikke lett å lykkes, da organiseringen er 
krevende også budsjettmessig. Det meste av 
budsjettet går til lønn. Da vil det også være 
nedbemanning som utgjør kuttmuligheter. 
 
Gunhild: Er rammende blitt mindre? Det er 
stramt i alle skoler.  
 
FAU må skrive en uttalelse. – Gunhild skriver 
et utkast.  
Må ut før 20. november, da Oppvekstutvalget 
har samling.  
 
Nettbrett er kommet ut til alle elevene. Det 
følger dessverre ikke med ekstra ressurser til 
Apple-TV og annet ekstrautstyr. Skolen har 
selv betalt for Apple-TV til alle klasserom slik 
at nettbrettene kan tas i bruk. 
 



Kommentar: 
Digitalt løft er mer enn nettbrett, og da er det 
viktig at vi får penger til annet digitalt utstyr 
som hører med i fortsettelsen av det. Dette 
gjelder alle skoler. Denne informasjonen har 
kommunen fått da Landvik var pilot.  
 

10/20-21 Tema: dugnad i grupper 
 

 Liste med ting som skal fordeles. 
 
Tau må skiftes, ulike ting i hinderløypa og i 
skogen. 
Ruth sender lista til Kine som fordeler 
oppgavene ut på trinn. 
 
Trinnvis fordeling. 
Foreldrekontaktene tar det videre. 
 
FAU sponser utstyr. 
 
Gunhild sjekker med banken, og skal ordne seg 
tilgang. Post til FAU må gå til skolen og sendes 
videre. 
 
Permer er borte, Gunhild ordner nye. Disse må 
oppbevares på skolen. 

11/20-21 Trafikk sikkerhet - Status  Reportasje i Adressa, har ikke hørt noe mer 
etter det når det gjelder trafikkøya. Ruth har 
heller ikke hørt noe.  
Johan Martin tar kontakt. 
 
Støleveien er blitt veldig fin med ny gang- og 
sykkelvei. De som går i 2.-10.trinn får ikke buss 
lengre pga farlig skolevei. Buss går til de som 
bor over 4 km.  
1.trinns elever som hentes etter skolen står 
ved oppmerket sted ved hallen. Foreldre må 
gå ut av bilene for å hente, slik at det ikke 
oppstår trafikkfarlige situasjoner med 
1.klassinger som går mellom bilene.  

12/20-21 Framdrift ny skole 

 

 Ingen framdrift. Ruth får ikke svar fra noen. 
 
Rådmannen skal si noen mer til fredag. 
Enhetsledere er invitert til å høre på. Ruth tar 
da kontakt med FAU.  
 
Hva gjør vi hvis det blir en utsettelse? Det er 
ikke plass til flere elever, 401 elever pr i dag. 

13/20-21 Eventuelt – Resultater fra nasjonale 
prøver. 

Anders vil informere om skolebåt. 

 

 Resultat: 
Fine resultater både på regning og i lesing 
sammenlignet med Agder og resten av landet. 



Ruth er fornøyd med elever og lærere, men 
presiserer at vi på skolen også legger vekt på 
andre ting i elevenes læring faglig og sosialt. 
 
Smittevern: Tidsspørsmål til noen er smittet på 
skolen. Trinnene er skilt, så hvis noen må i 
karantene gjelder det hele trinnet.  
Godt at vi kan holde oss på gult nivå. 
Elevene er flinke til å følge rutiner for 
smittevern. 
 
Anders:  
Skolebåt 
Bakgrunn, vi ligger så nærme sjøen. Reglene er 
lettet på slik at det lar seg gjøre å ha en båt til 
12 personer, 10 knop.  
Har sjekka opp muligheten til å kjøpe inn en 
båt. Anders og Stig Bendik har starta en frivillig 
forening, som er registrert i 
Brønnøysundregisteret. Dette for å kunne 
søke midler. Båten vil tilfalle Holviga 
barneskole om foreningen blir oppløst. 
Også vært i kontakt med Espen Larsen på 
Ungdomsskolen. De er positive og ønsker 
samarbeid. 
 
Skottevik feriesenter skal avvikle, og gamle 
solide båter skal selges.  
Pris rundt 25000kr 
Ungdomsskolen kan betale halvparten. 
Kan FAU gi støtte? 
 
Båtplass: Jobbes med, kan være det ordner 
seg. 
 
Skolebåt gir mange fine undervisnings 
muligheter.  
Det skal være lavterskel. 
 
FAU er positive til forslaget. 
 

    

    

 

Ref: Silje Rosenberg Schlanbusch 


