GRIMSTAD KOMMUNE
Kultur- og oppvekstsektoren

HOLVIGA UNGDOMSSKOLE

Møtereferat

Unntatt offentligheten jfr §13 i Forvaltningsloven

Referat fra:

FAU-møte

Møtedato:

23. oktober 2017

Tid

19:00 – 21:00

Møteleder:

Mette Keller

Møtested:

Lærerværelset

Neste møte:

8. januar 2018 kl. 19:00

Referent:

Rune Østreim

Ref.dato:

24. oktober 2017

Arkivkode:

Tilstede:
Forfall:

Arne Haugland, Mette Keller, Elisabeth Thygesen Saur, Bente Skram, Jørgen Ugland, Lasse Renstrøm, Rune
Østreim
Sissel Torgrimsen

Sak
717/18

SAKSKOM.
Taushetserklæring

817/18

Endring av vedtekter for
FAU

917/18
1017/18

1117/18

Ansvar/vedtak
FAU representanter skal undertegne taushetserklæring. Rektor skriver ut erklæringer,
sender disse med FAU-representantenes barn hjem for undertegning, og returnerer disse
til skolen. Eventuelt signering i møte med kontaktlærer i forbindelse med
utviklingssamtaler eller ved oppmøte hos rektor.
Vedtektene sier at det skal velges to representanter fra hvert trinn. Punktet var skrevet
med tanke på at det er to klasser på hvert trinn. Dette må endres til at det velges en
representant fra hver klasse. Rektor, i samarbeid med sekretær, kommer med et forslag
til endring.

Forslaget distribueres ut til FAU-representantene og vedtas endelig ved neste FAUmøte.
Godkjenning og
Sekretær skriver møtereferat som sendes FAU-representantene for kommentarer og
distribuering av møtereferat godkjenning. Når alle representantene har godkjent referatet, sendes endelig utgave til
rektor. Rektor sørger for videre distribusjon i henhold til regelverk.
KFU-representant fra
Møte i KFU onsdag 24. oktober. Saksliste for møtet blir gjennomgått av Jørgen, samt
Holviga FAU orienterer
kommentert av rektor. Hovedsaken på KFU-møte er Skolepakke 3.

Skal FAU ved Holviga
ungdomsskole ha egen
økonomi?

Ny dato for temakveld for FAU-representanter i regi av KFU er satt til torsdag 16.
november
Spørsmålet om FAU skal ha økonomi ble diskutert, blant annet i forbindelse med et
tidligere forslag om ballbinge, og hvordan FAU i såfall skal skaffe inntekter. På grunn av
foresattes engasjement knyttet til finansiering av Fredsreiser til Polen, var det enighet om
at det ikke er hensiktsmessig med ytterligere dugnad eller finansieringstiltak.
I forbindelse med økonomidiskusjonen kom det opp 2 forslag:

1217/18

Informasjonsmappe/hefte
ved oppstart i 8. klasse

1)

Ved behov for finansiering av mindre prosjekter, kan det sendes en
henvendelse/søknad til FAU ved Holviga barneskole. Hovedargumentet ved en slik
henvendelse er da at trivsel-/miljøtiltak ved ungdomsskolen vil komme dagens
barneskoleelever til gode når disse etter hvert kommer over i ungdomsskolen.

2)

Det har tidligere vært diskusjoner knyttet til hva et eventuelt overskudd etter
Fredsreisene til Polen skal brukes til, eller hvordan dette eventuelt skal fordeles
mellom ulike poster. Rektor foreslår at det fram mot høsten 2018 jobbes med et
konkret utkast til en slik fordeling, et forslag som da vil gjelde elever som starter i 8.
klasse ved Holviga høsten 2018. Det kommer fram forslag om at det settes av faste
prosentandeler til et veldig formål, samt miljørettede tiltak som kommer elevene til
gode. Hovedargumentene for et slikt forslag er en forutsigbarhet knyttet til
fordelingsutfordringene for foresatte/frivillige som administrerer innsamlingen, og at
dette vil være med på å underbygge seriøsiteten i prosjektet og dermed også
omdømme til Holviga ungdomsskole sine Fredsreiser utenfor skolen.

FAU jobber videre med et konkret forslag.
Forslag om at skolen lager et informasjonshefte i papirformat som deles til elever og
foresatte ved skolestart på 8. trinn. Innholdet i et slik heftet må diskuteres videre, men
følgende forslag kom på bordet:






1317/18

1417/18
1517/18

1617/18

Presentasjon av skolen, samt aktuelle lærere/administrasjonspersonalet for den
aktuelle elevgruppen
Presentasjon av Holviga ungdomsskole sitt skoletilbud, med spesielt fokus på
det som er særegent for skolen
Nyttige lenker og digitale informasjonssider
Momenter som kan være å øke skolens omdømme og anseelse ytterligere

Rektor tar ideen og saken med videre.
Informasjon om Fredsreiser Det har fra noen foresatte kommet tilbakemelding om at skolens informasjonsmøte
til Polen
angående Fredreiser til Polen for 8. klasse var for ensidig. Skolen utfordres til å
gjennomgå hvordan denne informasjonen legges fram. I den forbindelse kommer FAU
med noen forslag:

Utfordre noen av elevene som reiser til Polen til å filme og redigere en video
som kan vises på informasjonsmøtene.

Eventuelt få elever som ha vært med på Polen-turene til å dele erfaringer og
opplevelser med 8.klassingene og foresatte ved informasjonsmøtet.
Informasjonssak fra rektor På forespørsel fra FAU-representant informerer rektor om en sak knyttet til endringer
vedrørende fordeling av pedagogiske personalet, noe som berører en av klassene ved
skolen.
Holdningsskapende arbeid Den holdningsskapende kampanjen #Metoo, med fokus på forebygging av seksuell
ved skolen
trakassering og misbruk, brer om seg. I den forbindelse stilles det spørsmål hvordan
skolen jobber med slike temaer. Snakkes det om? På hvilke måter?

Oppdatert
kontaktinformasjon for
FAU-representantene

Rektor tar saken til videre til helsesøster ved skolen.
Det hadde sneket seg inn noen feil på kontaktoversikten fra forrige møtereferat. Her
følger en oppdatert versjon:
FAU ved Holviga ungdomsskole består 2017/2018 av følgende medlemer:
8. trinn:
Sissel Torgrimsen (8A, styremedlem), siss-torg@hotmail.com, tlf: 95794020
Jørgen Ugland (8B, nestleder), jugland@online.no, tlf: 90175790
Lasse Renstrøm (8C, kasserer), lassre@online.no, tlf: 94891193
9. trinn:
Mette Keller (9A, leder), mettevkeller@gmail.com, tlf: 93484458
Rune Østereim (9B, sekretær), rostreim@frisurf.no , tlf: 97564626
10. trinn:
Elisabeth Saur (10A, styremedlem), elisabeththygesensaur@gmail.com, tlf:
40477452
Bente Skram (10B, styremedlem), benteskram@gmail.com, tlf: 48159477

