
 

HOLVIGA BARNESKOLE   

   

Referat til FAU møte nr. 2 2019/ 2020   

   
Dag og tid:  Onsdag 25/09-19 kl.19.00-21.00  
Sted:  Holviga skole, personalrommet på barneskolen   

     
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 
 
Forfall: Eldbjørg Jansen 

 

Saksnr:     

10/19-20 Godkjenning av referat fra møte nr 1 

Referatet godkjennes. 

 Alle 

11/19-20 Åpen skole 16.10.19 

Informasjonsskrivet om åpen skole gjennomgås og 
revideres. Se eget vedlegg.  

 

Endringer fra i fjor: 

 Pris på kaffe økes til 20 kroner.  

 Gratis påfyll av kaffe/te/saft 

 Vekslepenger økes fra 1000 til 3000 pr 
utsalgssted 

 FAU-representantene skal være til stede og 
bistå sitt trinn  

 

FAU har konto på Rema 1000, Øystein sender mail 
om hva slags informasjon som trengs for å kunne 
benytte kontoen. Hvis det handles engangsutstyr på 
andre butikker; legg ut og lever kvitteringene til 
Øystein.  

 

Skolen sender ut VISMA-melding om Åpen skole. I 
meldingen skal det informeres om at det vil bli 
samlet inn penger til TV-aksjonen ved inngangen til 
hallen.  

  

12/19-20 Informasjon fra skolen 

- Ruth har fått tilbud om og takket ja til 
rektorstillingen.  

 Ruth  



- Skolen har mange utfordringer i tiden som 
kommer på grunn av dårlig økonomi og 
behov for mer plass. Ruth var på 
budsjettmøte i går. Det ble der informert om 
Kaupangrapporten. Viktig at Holvigas behov 
blir kommunisert til oppvekstutvalget. 
Budsjettet legges frem 29.oktober. FAU 
oppfordres til å være aktive opp mot 
politikerne.  

- En av klassene på 1.trinn får ny kontaktlærer  
- Gapahuken ble åpnet i dag. Den er et flott 

tilskudd til skolen. 

 

14/19-20 Referat fra KFU 23.09.19 

Johan Martin ble valgt som leder.  

Vi trenger vara til KFU som gjerne kan delta på møtene 
sammen med Johan Martin. Kommer tilbake til dette på neste 
møte. 

 

Stormøte FAU 
Alle FAU-medlemmene oppfordres til å delta på storsamlingen 
10.oktober. (Se egen invitasjon). Johan Martin sender felles 
påmelding. Alle som ønsker å delta må gi beskjed til ham innen 
7.oktober. 

 

Johan Martin 

15/19-20 Eventuelt 
 
Temakveld om nettvett/sosiale medier? 
Forslag fra FAU: Kan FAU arrangere temakveld om 
nettvett/sosiale medier? Invitere politiet? NKOM? Vi kartlegger 
muligheter før neste møte og tar saken opp til diskusjon da. 
 
Spisetid 
Foreldre på flere trinn har gitt tilbakemelding om at de synes 15 
minutter er for lite til spisetid. De ønsker også at elevene får 
spise tidligere enn de gjør i dag. I praksis får elevene lengre tid 
til mat enn 15 minutter, og det legges til rette for at de som er 
sultne får spise tidligere. Det er imidlertid mange foreldre som 
ikke er klar over dette. Ruth tar dette opp i personalgruppa.  
FAU ber om at skolen legger ut informasjon om hvordan 
spisetiden organiseres på VISMA, så alle foreldre blir oppdatert 
på dette.  
 
Toalett 
4.trinn og 7.trinn (70 barn) deler ett toalett. Dette er tatt opp 
som en bekymring på foreldremøte i 4.trinn. Arealsituasjonen 
på skolen er utfordrende og FAU deler foreldrenes bekymring. 
Det finnes ingen enkle løsninger på problemet, men når 
situasjonen er som den er, er det viktig at elevene får god 
informasjon om alternative toaletter. 
 
SFO 
Foreldre har gitt tilbakemelding om at de ønsker gjennomgang 
av maten som serveres på SFO, gjerne i samarbeid med 

Alle 



helsesykepleier. Foreldre mener noe av maten som serveres 
kunne vært byttet ut med sunnere alternativer. Det er også gitt 
tilbakemeldinger om at barna i noen tilfeller ikke får nok mat. 
   
FAU etterspør undersøkelser som kartlegger 
foreldretilfredsheten med SFO-tilbudet. Ruth sjekker om det er 
lagt planer for dette. 
 
 

    


