
 

HOLVIGA SKOLE   

   

Referat til FAU møte nr. 6 2020/ 2021   

   
Dag og tid:  Tirsdag 09.02.2021 kl. 19 – 20.30  
Sted:    Microsoft Teams  

     
Innkalling til: 
  

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

Ruth Skåre Grunnøy, rektor 

 

Saksnr:     

19/20-21 Godkjenning av referat fra møte nr. 5 

 

 OK 
 
 

20/20-21 Informasjon fra skolen  

 

 Smittevern og personale/elever 
Fortsatt på gult nivå, fornøyd med det.  
Årstiden medfører økt fravær i elevmassen og 
blant ansatte. Tar lengre tid før man er tilbake 
på jobb igjen pga. ventetider med covidtester.  
Opplever det vanskeligere å få tak i vikarer, og 
forstår at dette også gjelder andre skoler. 
Har fått på plass gode løsninger der man må 
erstatte ansatte pga. permisjoner mm. 
Vedtatt nedbemanning gjennomføres, men 
oppleves som krevende. Meldt i mange kanaler 
hvor utfordrende dette er. 
 
IKT og utstyr 
Har i det siste jobbet med teknologi og koding. 
Testet ut både Mikrobits og Windu-lego (lånt 
fra Landvik) – spesielt Windu var gøy for også 
dem som syns koding var skummelt. 
Forsøker å se om det er steder man kan søke for 
å få støtte til slikt utstyr – det er dyrt. 
En del av smarttavler er ute av drift. Dette MÅ 
på plass uavhengig av økonomisk situasjon. 
 
SFO 
Gjennomført møter med 1. trinn, og får positive 
tilbakemeldinger på at man er delt per trinn. 
Første trinn er fornøyd.   



Det er påmeldt ca. 30 elever til vinterSFO, noe 
som er færre enn vanlig. Det at mange foreldre 
har hjemmekontor har nok påvirket deltagelse. 
Når man er ferdig med COVID vil kommunen se 
på hvordan man organiserer ferieSFO, men per 
nå blir det som nå med ferieSFO per skole. 
Ny SFO-plan – viktig å se på hva den vil 
medføre. 
 
iPad/tlf 
Jobber med språkbruk på mellomtrinnet. Mer 
«youtube»-språk, og det er ikke alltid greit. På 
5-7. trinn har helsesøster vært inne. 
Opplever at barn snapper sent på kveld.  
Diskusjon rundt Delbart, barnevakten ol. og om 
hvordan man kan få ut slik informasjon om 
dette temaet. 
 
Snø 
Gøy for elevene, merker at det er mye glede før 
skolen starter og i friminutter. Noe utfordrende 
at 7. trinn ikke har noe sted å kaste snøballer, 
men de har plass i akebakken og kunstgress. 
Det er utfordrende å få på plass blinker der de 
holder til i lillefri. 
2. og 5. trinn har vært på tur på skøytebanen på 
Myra, og flere trinn har vært på Støyderbekken. 
 
Manglende ITS 
Trinnene har ulike løsninger. Mange har begynt 
med Showbi (gratis-versjon), noen bruker 
Teams og Visma er i bruk mot foreldrene. Ruth 
maser jevnlig på status mtp. ny løsning, men får 
ikke noe svar. 
FAU kan også etterspørre status fra Marit 
Fagernes eller ny kommunalsjef Anne Grete 
Glemming  
  

21/20-21 Tema: 17. mai – hva skjer  17. mai-komiteen i Grimstad gjennomfører ikke 
ordinært barnetog, men kommer til å be om at 
det blir laget et digitalt innslag. 
Ber derfor ikke 5. trinn igangsette forberedelser 
til arrangement på skolen. 

22/20-21 Trafikk sikkerhet – Status  Trafikksituasjonen 
Har opplevd farlige situasjoner ved 
levering/henting rundt parkeringsplassen ved 
hallen/GTIF. Ruth har stått der og snakket med 
noen av dem som lar bilen stå og gå, mens de er 
oppe og leverer barna, opplever at det er blitt 
noe bedre etter dette. 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZzpK1uN3uAhUyx4sKHb-mA38QFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.politiet.no%2Frad%2Ftrygg-nettbruk%2Fdelbart%2F&usg=AOvVaw2yqKz5NI5HCyP_--7ZOfa5
https://www.barnevakten.no/


Johan Martin sørger for å invitere politiet igjen 
til å se på situasjonen rundt overgangsfeltet ved 
bussholdeplassen og hele trafikksituasjonen der 
og inne ved hallen.  
 
Vismamelding 
Foreslår en Visma-melding hvor man opplyser 
at skolen ønsker at kun 1. trinn benytter plassen 
ved hallen, for å få en tryggest mulig avlevering 
for de minste.  
Bør også ta med informasjon til foreldrene om 
at det anbefales om at barna fra Groosåsen 
mm. går inn mellom fuglekassene og forbi 
kunstgress når de skal til skolen, og IKKE inn ved 
GTIF. 
 

23/20-21 Status ny skole 

 

 Ny skole 
Ruth har hatt møte med interessenter i 
kommunen (berørte kommunalsjefer, 
vaktmester, verneombud, tillittsvalgte m.fl.)  
Politikerne skal i mars-møtet bestemme hva 
slags modell skoleutbygningen skal 
gjennomføres som samspillsmodell, 
totalentreprise eller offentlig-privat samarbeid 
(OSP). Prosjektleder Ida melder at så fort 
utbygningsmodell er valgt setter man i gang.  
 
Ferdigstillelse av ny skole er satt til 2023.  
Utfordringen er hva man gjør på Holviga fram til 
2023. Det ble i møtet diskutert om noen 
klasser/trinn bør ut og over i modulbygg for å 
«frigjøre» luft til dem som er igjen. Per Ivar 
Feldal (hovedverneombud) skal se på dette. 
Dersom man pusher på så mye at deler av 
skolen må stenges. Det er ikke noen plass hvor 
man kan flytte oss til, så modulbygg er eneste 
alternativet.  
 
Varsel 
Ruth har fått beskjed om kommunalsjef 
Glemming m.fl. skal svare ut varsel sendt av 
FAU. Dette skal komme i disse dager. 
Fylkesmannen har anbefalte at FAU kobler inn 
kommuneoverlegen mtp. varslingen som ble 
sendt til fylkeskommunen. 
 
Ressursgruppa 
Forsøker å få til møte i ressursgruppa uke 7. 
Forslag på å bruke doodle til å avtale tidspunkt. 
 

https://doodle.com/en/


24/20-21 Eventuelt 

 

 Skolemelk 
Skolemelk etterlyses. Dette utgår per nå mtp. 
smittevern. Skolemelk plasseres i garderoben til 
ett av trinna. Ønsker ikke at elever fra alle trinn 
må inn i garderoben til ett trinn.  
Uvisst når denne ordningen kan gjenopptas. 

    

 


