HOLVIGA SKOLE

Referat FAU møte nr. 1 2021/ 2022
Dag og tid:
Sted:
Innkalling til:

Onsdag 08.09.2020 kl. 19 – 20.30

Jon Lilletunsvei 5
1.trinn: Lars Olav Karlsen
2.trinn: Stine Holm Sætevik
3.trinn: Arild Hovda
4.trinn: Kine Rannekleiv (Ikke til stedet)
5.trinn: Johan Martin Ugland
6.trinn: Silje Schlanbusch
7.trinn: Liv Inger Sødal

Ruth Skåre Grunnøy, rektor
Eldbjørg Jansen, SFO-leder (ikke til
stedet)
Gunhild Espeset: avtroppende kasserer
Saksnr:
01/21-22

02/21-22

Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet er vedlagt

Godkjent

Informasjon fra skolen – Skolestart,
skolemelk, SFO, annen
info fra skolen

Ruth:
Grønt nivå.
Godt for elevene å være sammen på tvers av
trinn.
Går mye forkjølelse, det er en utfordring i
forhold til smitte. Alle med ny oppstått
forkjølelse bør være hjemme, dette er også
etter FHI sine retningslinjer.
Ønske om at skolen med FAU sender VISMA
med oppfordring om at alle med symptomer
må teste seg før de er tilbake på skolen, da
det nå er økende smitte blant barn i
Grimstadskolen.
Visma sendes ut om det.
1.trinn er på samme base fram til kl 16 både
skole/sfo. De spiser i sfo-bygget.
Leirskole uke 37 for 7.trinn. De gleder seg!
Skolemelk: det blir bestemt at det er mange
grunner til å utsette, hovedgrunn; smitte.
Personalet på skolen synes også at det er
utrygt i skolegården når melkebilen kommer.

HPV-vaksinering er utsatt til etter høstferien.
P.g.a corona-vaksinering av 12 åringer.

03/21-22

Tema: Åpen skolekveld

04/21-22

Trafikk sikkerhet – Trafikksituasjonen
rundt skolen

Åpen skole 20.oktober, uka før tv-aksjonen.
Hvordan det gjennomføres i år er ikke
planlagt. Legger opp til at det gjøres slik vi har
gjort tidligere år, så får vi håpe det er mulig å
gjennomføre.
Organisering av Åpen dag tar vi på et eget
teamsmøte onsdag 15.sep kl 19.
Ruth:
Det er mange biler og mye trafikk. Flere
parkerer ved bommen. Uoversiktlig og
trafikkfarlig. Ønske om at politiet kommer og
observerer.
Ellers jobbes det med:
Øya ved fotgjengerfeltet som det jobbes med
å få fjernet.
Flere forslag til løsning ønskes å diskuteres i
dialog med kommunen.

05/21-22

Ny skole – Modulbygg og status ny skole

Ruth og Johan Martin:
Befaring i uke 36 med kommunedirektør og
oppvekstsjef, vaktmester, tillitsvalgt, bygg,
enhetsleder bygg var tilstede.
Dette utvalget fra kommunen må være med
på å legge trykk på politikerne for å få
fortgang i nytt skolebygg.
Modulene skal stå på jordene ved kunstgress.
Det ventes på grunnundersøkelser fremdeles.
Det er planlagt at det skulle komme moduler
til et trinn nå i høst.
De vurderer å sette opp en hel modulskole.
Modulene skal leies.
Gir ingen indikasjon på NÅR, men så fort som
mulig.
Viktig å se på utbygging i skolekretsen og
elevmassen. Ny skole må bygges med tanke
på veksten av elevantall.

06/21-22

FAU valg

Leder: Johan Martin Ugland
Nestleder/SU-leder: Kine Rannekleiv
SU: Stine Holm Sætevik

Sekretær: Silje Rosenberg Schlanbusch
Kasserer: Lars Olav Karlsen
07/21-22

Eventuelt

Liv Inger Sødal fortsetter muligens i FAU for
7.trinn.
Ny fast møtedag: 2.onsdag i måneden.

Minner om eget teamsmøte om Åpendag:
onsdag 15.sep kl 19

