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Møtereferat                                                                        Unntatt offentligheten jfr §13 i Forvaltningsloven 

Referat fra: FAU møte Møtedato:  12.09.19 Tid 19:00-20.30 

Møteleder: Elisabeth Saur Møtested: Lærerværelset   Neste møte:  17.10.19 

Referent:  Helge Hjemdal Ref.dato:  18.09.19 Arkivkode:  

 

Tilstede:  Elisabeth Saur (9C), Magne Aas (8A), Sissel Torgrimsen (10A), Jørgen Ugland (10B), Espen S. Larsen (8B), 
Jens Nilsen (10C, vara), Helle Frigstad Foldøy (9C, vara), Tor Helge Olsen (rektor), Helge Hjemdal (9B) 

Forfall:  Geir Grande (9A), Finn Hanisch (10C) 

 

Sak SAKSKOM. Ansvar/vedtak 

24-
19/20  

Konstituering av FAU skoleåret 
2019/2020  

Leder: Elisabeth Saur 
Nestleder: Jørgen Ugland 
Sekretær: Helge Hjemdal 
Kasserer: Espen S. Larsen 
SU: Elisabeth Saur og Magne Aas 
KFU: Jørgen Ugland, vara: Magne Aas 
 

 25-
19/20 

Presentasjonsrunde Det ble tatt en presentasjonsrunde av de tilstedeværende for å bli bedre 
kjent. 
 
Det ble også poengtert at FAU-medlemmene må fremskaffe navn på vara-
representant der dette mangler. 
 
Dersom en er forhindret fra å møte e det hver enkelts ansvar å videresende 
innkalling til vara-representant 
 

 26-
19/20 

FAU fellesmøte 10. oktober 2019, kl. 
17.30-19.30 

Alle, både medlemmer og varamedlemmer oppfordres til å møte på felles 
intro-møte for FAU for alle skolene i Grimstad. Dette er en introduksjon til 
hva det vil si å sitte i FAU, samt at det pleier å være et faglig innslag. 
 
De som har anledning til å møte melder fra til Jørgen som sikrer felles 
påmelding. Per nå har Elisabeth, Magne, Tor Helge og Sissel meldt seg på. 
  

 27-
19/20 

 Møteplan 2019/2020 Det planlegges fire FAU-møter gjennom skoleåret, med mulighet for å 
innkalle til flere dersom det oppstår behov for det.  
 
Alle møter starter klokken 19 og varer til 20.30, dersom ikke annen beskjed 
gis i innkallingen.  
 
Møtedatoer: 

- 17.10.19 
- 31.10.19 
- 23.01.20 
- 26.03.20 

 
I tillegg kommer Åpen skole. Tor Helge drøfter tidspunkt med elevrådet. 
Aktuelle datoer er onsdag eller torsdag i uke 45 eller 46 (6., 7. 13. eller 14. 
november). 
 

 28-
19/20 

Besøk av politiet for 8. og 9. trinn 8. trinn: Delbart, 21.11.19: 
Som i fjor ønsker politiet å komme på besøk til 8. klasse med sitt opplegg 
knyttet til deling av bilder på nett. Besøket består av to bolker, der elevene 
får besøk i løpet av skoledagen og foreldrene inviteres til en liknende sesjon 
på kvelden. De som deltok i fjor gir opplegget svært gode skussmål. 
 
9. trinn: Holdning, adferd og rus, 14.11.19:  



Politiet inviterer til temakveld for foreldrene knyttet til tema rus, holdninger og 
adferd.  
 

 29-
19/20 

Hisøy på karaktertoppen, oppslag i 
Agderposten 

Hisøy skole ble tidligere i høst presentert i Agderposten på bakgrunn av det 
arbeidet som er gjort ved skolen og som har ført skolen opp i toppen av 
norske skoler i forhold til karakterer. FAU ved Holviga ungdomsskole 
oppfordrer skolens ledelse til å se på hvilke tiltak som er gjort ved Hisøy med 
tanke på å se om dette er mulig å iverksette ved egen skole. 
 

 30-
19/20 

Hva skjer med skolene og 
skolekretsene fremover? 
Informasjonssak 

SU har hatt besøk av Line Ostad fra Grimstad Høyre, som fortalte litt om 
planer og tanker for Grimstad-skolene fremover. Ingen ting er p.t. bestemt og 
beslutningsmyndighet tilligger det nye kommunestyret. Kapasiteten på 
Holviga barneskole vil stå høyt på agendaen, da denne er i ferd med å bli 
sprengt.  
 
FAU følger med på utviklingen utover skoleåret og tar initiativ der dette er 
påkrevd. 
 

 31-
19/20 

Eventuelt 
 
Åpning av ny gapahuk i 
Morholtskogen 
 
 
 
 
Natteravner Grimstad 
 
 
 
 
 
 
 
Plan og rutine for elevenes 
psykososiale skolemiljø, paragraf 9a 

 
 
Den 25. september klokken 16.30 blir det åpning av ny gapahuk i 
Morholtskogen, bygd i regi av Groosåsen vel. Gapahuken er blant annet 
tenkt brukt av skolene i Holviga til ulike arrangementer og aktiviteter. Alle 
foreldre og barn er velkommen til å delta på åpningen 
 
 
FAU har mottatt brev fra natteravnene i Grimstad med ønske om samarbeid 
for å få foreldre ved skolen til å stille opp og gå Natteravn. Natteravnene 
inviteres til å ha stand for å presentere seg selv under Åpen skole-
arrangementet senere i høst. I tillegg oppfordres alle medlemmer og 
varamedlemmer i FAU til å ta minst en runde i løpet av skoleåret og da 
invitere med seg en eller to foreldre fra egen klasse/trinn. 
 
 
Tor Helge ga en kort redegjørelse for planen og arbeidet med denne. Skolen 
er pålagt å ha en målsetting knyttet til planen. Denne har ikke vært underlagt 
revisjon de siste årene og skolens ledelse har derfor gått gjennom målene og 
fornyet disse. Planen sendes ut (via link) med neste innkalling og tas opp 
som egen sak da. 
 

      

        

   

 


