
 

HOLVIGA SKOLE   

   

Referat til FAU møte nr. 5 2020/ 2021   

   
Dag og tid:  Tirsdag 12.01.2021 kl. 19 – 20.30  
Sted:    Microsoft Teams  

     
Innkalling til: 
  

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

Ruth Skåre Grunnøy, rektor 
 
 

 

Saksnr:     

19/20-21 Godkjenning av referat fra møte nr. 4 

 

 Alle 
OK 
 
 

20/20-21 Informasjon fra skolen  

 

 Ruth 
Takker for oppmerksomheten lærerne fikk til 
jul. 
 
Glatte forhold i går, krevende for alle. 
 
Nedtur før jul. Folk jobber godt med nytt 
fokus.  
 
Ressursgruppe. Vil gjerne komme i gang. 
Disse er i gruppa: 
(Fyll inn) 
 
Dette jobbes med på skolen: 
Fagfornyelsen 
Ønske om å kjøpe inn Lego til koding.  
Tema-arbeid: 6.trinn skal bygge hus, veldig 
engasjert gjeng. Tegninger, Ipad, materialer, 
koble strøm. 
Smittevern: Gult trafikklys, bra at vi kan holde 
oss der. 
Ønske om skidag når det er snø. 
Ting går i stykker, noen smartboarder er 
ødelagt. Ny koster 50000,- Etterspurt mulighet 



til å teste ut utstyr. Viktig å få erstattet de som 
ikke virker.  
It`s Learning er ut av skolen uten at det er en 
erstatter. Noen får Visma-melding, noen 
bruker Teams, noen papir. En rotete situasjon, 
håper Showbie kan snart brukes. 
Skolefoto: Norsk skolefoto eller Lima foto.  
Hvilken ønsker vi? Torunn sender info til FAU. 
 
Økonomi:  
Budsjett: Ny ressursfordelingsmodell fra aug-
20. 
Tildeling ut i fra 1.oktober, GSI-tall, antall 
elever. (398 elever) 
8 elever med særskilt norskopplæring. 
Holviga skole sitt samla budsjett pr elever er 
71, snitt er 78. Dette er mindre enn i fjor. 
Krevende drift innenfor budsjett. 
 
Nedbemanningsplan i kommunen, dette blir 
også krevende framover. 
Ønske om at flest mulig er inkludert i klassen 
selv om noen barn har spesielle behov. 
Bygningsmassen gjør også dette krevende. 
 
De som jobber på Holviga er glad i jobben sin, 
gjør en god jobb.  

21/20-21 Tema: dugnad i grupper 
 

 Alle 
Må i gang med dugnad etter frost og snø. 
Planen må gjøres klar med ulike grupper. 
Skogen, Øya,  
Tema som foreldrekontaktene kan ta opp på 
foreldremøte. Få engasjert foreldrene. (Kine 
informerer) 

22/20-21 Trafikk sikkerhet - Status  Johan Martin. 
Ikke svar enda om trafikk-øya skal bort. 
Sak med kommunen og fylkeskommunen. 

23/20-21 Status ny skole 

 

 Alle 
Ressursgruppa vil komme i gang snarest. 
Jobbe fremover. 
Viktigst i oppstarten er et strategimøte, og 
jobbe inn mot samfunn, miljø og bygg:  
Få fram: 
Hva er status? Hvem skal vi snakke med nå? 
Legge fram fakta. Hvem kan vi påvirke?  
Bygge begge skoler samtidig. 
Status nå er at Holviga utbygginga ikke har 
noen plan. 

24/20-21 Eventuelt 

It`s learning/Visma 

 It`s Learning: se over. 
 



    

 


