
 

HOLVIGA SKOLE   

   

REF FAU møte nr. 3 2021/ 2022   

   
Dag og tid:  Onsdag 10.11.2021 kl. 19 – 20.30  
Sted:  Holviga barneskole - personalrommet  

     
Innkalling til: 
  

1.trinn: Lars Olav Karlsen 
2.trinn: Stine Holm Sætevik (Frafall) 
3.trinn: Arild Hovda (Frafall) 
4.trinn: Kine Rannekleiv 
5.trinn: Johan Martin Ugland 
6.trinn: Silje Schlanbusch 
7.trinn: Kristine Hommefos 
 

Ruth Skåre Grunnøy, rektor 
 
Eldbjørg Jansen, SFO-leder (frafall) 

 

Saksnr:     
14/21-22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referatet er vedlagt 

 

 OK 

15/21-22 Informasjon fra skolen  Ruth 
Oppvekstsektoren i kommunen utvides. 
Samling med enhetslederne i de ulike 
sektorene. Positivt. 
 
Stort sykefravær. Høy økonomisk utgift til 
vikarer. 
 
SFO har brukt sine ekstra midler på masse 
LEGO. 
 
Salg av eldre Ipader har gått til innkjøp av 
LEGO til koding. 
 
 

16/21-22 Tema: 17 mai 2022  Alle 
5.trinn har ansvar for aktivitetene og 
premier. 
Korpset har kake-og pølse-kiosk. 
 
Kasserer har ansvar for vekslepenger, 
10000kr. 
 
FAU setter annonse i Adressa. 



17/21-22 Trafikk sikkerhet – Trafikksituasjonen rundt 
skolen 

Lars Ole Hansen, enhetsleder 
kommunalteknikk deltar på møtet for å gå 
gjennom trafikksituasjonen rundt skolen 

 I tillegg til Lars Ole var også Tommy Egge 
med, han sitter i trafikkserkkerhetsgruppa. 
  
Info fra Lars Ole: 
Fjellnabben ved busstopp skal fjernes før 
byggeperiode og modulskole. 
 
Belysning langs vei inn til skolen må inn i 
prosjektet. 
 
 
FAU ønsker at kommunen skal ta tak i: 
Trafikk-øya ved gangfelt er et ønske om å 
fjerne.  
Bedre belysning ved gangfeltet. 
 
Farlige steder langs Terje Løvås vei, ved kryss 
rett ved innkjøring til Østerhus, og i bakken 
før rundkjøring til industriområdet. 
 
Farlig overgang også ved rundkjøringen til 
industriområdet. 
 
Østerhusmoen, trafikk som kommer der ifra 
etter hvert. 
 
Kan vei, kryss merkes? 
 
Veien inn til turnhallen og kunstgress er en 
stor utfordring. 
 
Følges opp etter den 3. des. 
 
 
FAU har mulighet til å søke om midler til 
trafikksikkerhet fra Fylkeskommunen. 
Er det da hensiktsmessig å søke om: 

- Bom ved rundkjøring til 
industriområdet. 

 
18/21-22 Informasjon fra KFU  Møte i kveld. 

19/21-22 Ny skole – Modulbygg og status ny skole 

 

 Ruth 
Modulbygg må politisk vedtas. 
Må være ferdig til juni, slik at elevene kan 
være med på å flytte. 
Info fra møte: Johan Martin må fylle inn her 
 
7.des er det møte på Rådhuset 



20/21-22 Eventuelt  Alle 
 

    

    


