HOLVIGA SKOLE

Referat - FAU møte nr. 3 2018/ 2019
Dag og tid:
Sted:

Onsdag 31/10-18 kl.19.00-21.00
Holviga skole, personalrommet på barneskolen

Tilstede:

1.trinn: Stine Holm Sætevik
2.trinn: Sandra E. Pytten
3.trinn: Øistein Haaø Fossestøl
5.trinn: Ruth Gudrun Seland Thue
6.trinn: Linda Olsen
7.trinn: Anette Thonhaugen – ref.

Jarle Vik, rektor
Ruth - sosiallærer
Forfall:

4.trinn: Asbjørn Sundodden

Saksnr:
21/18-19

Godkjenning av referat fra møte nr 2
Godkjent uten kommentarer

22/18-19

Informasjon fra skolen

Rektor

23/18-19

Referat fra KFU
Minner om oppstartsmøte som skal være på Fevik skole.

Leder

24/18-19

Evaluering av åpen skole

Alle





Ønsker at det skal være FAUrep. Tilgjengelige for
foreldrene i de forskjellige byggene med tanke på
logistikk og evt. veiledning.
Elevrådselevene ønsker at arrangementet skal være
lenger. Synes det er for tidlig å slutte kl. 19.00.
Kan se ut som at informasjonen som gis ikke er god og
nøyaktig nok.
Vurdere gratis påfyll av saft
Se over prisene
Asjetter og servietter til serveringen
Sette dato mye tidligere
Nøkkel til søppel mangla ved opprydding
Eget planleggingsmøte nær selve gjennomføringen







Tiltak:
FAU tar opp organisering og logistikk for åpen skole på neste
møte. Oppdaterer informasjon og plan for gjennomføring,
setter dato for åpen skole 2019 og dato for organiseringsmøte.

Innspill:
Det bør kjøpes inn noen meter med kabler til mikrofoner og
høyttalere. Slik at de ikke kanter. De koster noen få
hundrelapper.

FAU vedtak:
Nytt høytaleranlegg med mikrofoner til skolen støttes med
inntil 15 000 kroner.
Avgjørelsen av enstemmig.
25/18-19

Gapahuk i skogen
Pål Reidar
Det er tenkt at alle i nærmiljøet skal kunne bruke gapahuken.
Den skal være stor nok til at mange kan sitte under tak. Vil
være et fint sted å gå på tur med SFO og skoleklasser eller
grupper av elever. Martin Ugland er grunneier, han er positiv
og forutsetter at det holdes ryddig rundt den. Det er tenkt
hinderløype, enkle naturlige treningsapparater og akebakke i
naturen rundt gapahuken. De håper å starte på
grunnarbeidene før jul og ferdigstille prosjektet så fort snøen er
borte igjen. Det er søkt om midler fra andre også og det ventes
på svar. Det bes om støtte fra FAU på inntil 50 000kr.
FAU er positive og vedtaket er enstemming.
Vedtak:
FAU er positive til prosjektet. Vi garanterer for støtte på inntil
50 000 kr. for ferdigstillelse av gapahuken.
Tillegg:
FAU ved Holviga barneskole ønsker å støtte med 2 500 kr. i
året over en 10 års periode til vedlikehold av gapahuken og
området rundt. Forutsatt at gapahuken står ferdig i 2019 vil
første utbetaling av dette bidraget foretas i 2020. Etter dette
vedtaket vil da siste bidrag utbetales i 2030 under forutsetning
av at midlene er brukt til vedlikehold av gapahuken. Dersom
det er behov for videre støtte så må det søkes på nytt til FAU.
Før støtten kan utbetales må det opprettes et styre med
ansvar for vedlikehold og evt. oppgradering av gapahuken. Det
skal være et uavhengig styre som har ansvar for at disse
midlene forfaltes riktig og at det kun går til vedlikehold av
gapahuken. Det må opprettes egen konto som pengene kan
overføres til. Styret har selv ansvar for at dette gjøres på lovlig
måte.
FAU ber om at det sendes en kort rapport med oversikt over
hva som er gjort hvert år. Rapporten må være hos FAU før
neste års bidrag utbetales.

26/18-19

KFU dagen
Anette
Gjennomføres på Fevik skole. Flere sentrale aktører i
kommunen stiller og kommer med informasjon, blant annet ny

oppvekstsjef, ledende helsesøster og politisk representant
Lene Langemyr.

