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Sak SAKSKOM. Ansvar/vedtak 

 1 Natteravnene i Grimstad- 
spørsmål om bidrag fra HUS 

Atle Sandberg, leder av FAU ved Grimstad Ungdomsskole, har henvendt seg 
med spørsmål om HUS kan være med å bidra for å sikre at Natteravnene i 
Grimstad skal bestå.  
 
Mange andre plasser i landet, deriblant Fevik og Froland, er det FAU og 
foreldrene på ungdomstrinnet som organiserer Natteravnene, og sørger for at 
dette tiltaket fungerer. Spørsmålet er om dette er noe FAU på Holviga og 
Grimstad ungdomsskoler kan gjøre i et samarbeid? 
 
På disse to skolene er det tilsammen 21 klasser, 8 på Holviga og 13 på GUS. 
Med en rulleringsordning pr klasse, vil dette gjøre at hver klasse har ansvaret for 
hver 21. helg, fredager kl. 2200-0100 og lørdager kl. 2300-0230. Det er påkrevd 
med 3 voksne per kveld de helgene en har ansvaret for. 
 
FAU ved HUS stiller seg positive til dette og melder tilbake at vi ønsker å være 
med å bidra. Det vil være opp til foreldrekontaktene å organisere dette i 
samarbeid med FAU.  
 

 2 Åpen skole 7. november 2019 fra 
klokken 18 - 20 

Det vil for første gang bli arrangert Åpne skole ved HUS. Dette er et tiltak for å 
sikre inntekter som uavkortet vil gå til velferdstiltak for skolen elever.  
 
I tillegg til 8. og 9. trinn inviteres også 7. klassene ved Holviga og Eide til å delta. 
Lærerne stiller med program i tillegg til en rekke stands på skolen. FAU vil også 
invitere Natteravnene i Grimstad til å stå på stand for å reklamere for seg selv. 
 
FAU har ansvar for kiosk. Det vil bli salg av kaker, kaffe og saft. Alt selges for 10,- 
per enhet. FAU-representantene står i kioskene. FAU-representantene har også 
ansvar for å kontakte sine respektive klassekontakter og orientere om deres 
ansvar. 
 
Klassekontaktene har ansvar for å skaffe: 
 

- 1 person per klasse (8. og 9.) til å stå i kiosk 
- 5 kaker per klasse (8. og 9.), hvorav 1 kake skal være glutenfri. Kakene 

skal være langpanner eller 20 boller 
- 4 kanner kaffe og 1 kanne te per klasse (8. og 9.) 
- Kaker og kaffe/te leveres i Oasen ved ankomst skolen, helst litt før 

klokken 18 
 
Kasserer skaffer vekslepenger, samt handler inn kaffekopper og servietter til 
kiosksalg. Sekretær stiller med plastglass til saftsalg. 
 
Rektor har ansvaret for at det sendes ut melding via Min skole-appen til alle 
foreldre i 8. og 9. klasse med info om Åpen skole i begynnelsen av uke 44, samt 
dagen før arrangementet finner sted. Han tar også kontakt med skoleledelsen 
ved Holviga og Eide barneskoler og sørger for at de sender ut melding til foresatt 
i 7. klasse. Det er svært viktig at det presiseres i alle meldinger at det kun er 



kontanter som fungerer som betalingsmiddel i kioskene, da FAU ikke har egen 
konto med tilknyttet Vipps.  
 

 3 Informasjon fra rektor Opprusting av skolens uteområde 
Skolen har noe egne midler til bruk for å ruste opp uteområdet I tillegg stiller Bygg 
og eiendom i Grimstad kommune med midler som gjør at det vil bli anlagt 
lekeområde i skogsholtet mellom barne- og ungdomsskolen. Området tilhører 
HUS og vil primært være til bruk for ungdomsskolens elever i skoletiden. Arbeidet 
vil bli igangsatt i løpet av høsten. 
 
Digitale verktøy 
Det har vært foretatt en vurdering av digitale verktøy til bruk ved HUS. Det er 
beslutte at det er ønskelig å benytte PC’er fremfor nettbrett ved skolen 
 
Andre tiltak 
Det er kjøpt inn nye oppvaskmaskiner til skolekjøkkenet, gitarer til musikkrommet 
og nytt verktøy til sløyden. 
 

4  Opplæringsloven §9a Rektor informerte om skolens arbeid med opplæringslovens § 9a 
 
Det har vært jobbet med fornyelse av skolens egne mål. Disse er bestemt slik: 
 
Mål skoleårene 2019-2021:  
1. Holviga ungdomsskole skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, 
diskriminering og trakassering jfr. Oppll § 9A-3, 1. ledd Dette betyr: De ansatte 
skal ha høy kompetanse i møte med mobbing og krenkelser, høy bevissthet, lav 
terskel for å gripe inn, god og åpen dialog med elevene og evne til å spille på lag. 
 
2. Alle ansatte har plikt til å følge med, gripe inn og varsle jfr. Oppll 9A-4 Dette 
betyr: Alle ansatte har plikt til å være årvåken og aktivt observere elevenes 
samspill i timene og friminuttene. Alle ansatte har plikt til å gripe inn hvis de ser 
krenkelser som mobbing, vold, uthenging, utfrysning og trakassering. Alle ansatte 
skal varsle rektor hvis de ser eller mistenker at elever ikke har et trygt og godt 
skolemiljø.  
 
3. Samarbeidsutvalget(SU), Skolemiljøutvalget(SMU), Foreldrerådets 
arbeidsutvalg(FAU) og elevrådet på Holviga ungdomsskole skal informeres og 
involveres i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø for alle jfr. Oppll 9A-9 Dette 
betyr: Alle utvalg ved skolen skal kjenne til «Plan og rutiner for elevenes 
psykososiale skolemiljø» og aktivt være med i arbeidet med skolemiljøtiltak. 
Utvalgene har innsyn i all dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet 
for et trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg 
i saker som er viktig for skolemiljøet 

 
Planen finnes på hjemmesidene til HUS. Det pågår revidering av planen i disse 
dager, men det vil ikke komme stor endringer fra det som ligger tilgjengelig per i 
dag. 
 

      

 


