
 

HOLVIGA SKOLE   

   

Referat fra FAU møte nr. 8 2018/ 2019   

   
Dag og tid:  Tirsdag 28/05-19 kl.19.00-21.00  
Sted:  Holviga skole, personalrommet på barneskolen   

     
Tilstede: 
  

1.trinn: Stine Holm Sætevik 
3.trinn: Øistein Haaø Fossestøl 
4.trinn: Asbjørn Sundodden 
5.trinn: Ruth Gudrun Seland Thue 
6.trinn: Linda Olsen 
7.trinn: Anette Thonhaugen 
 

Jarle Vik, rektor 

 

Forfall:  2.trinn: Sandra E. Pytten 
 

 

Saksnr:     

61/18-19 Godkjenning av referat fra møte nr 7 
Kommer etterhvert 

 

62/18-19 Informasjon fra skolen 
Førskoledager er gjennomført. 3 nye klasser.  
Jarle har søkt permisjon, 2 år. Ikke avklart. Skal til Afrika for å 
jobbe med lokal skole.  
Holder på med ansettelser. Har ansatt i 1. trinn, men fortsatt 
ikke ferdig. Avventer svar fra 2 kandidater. 
Erstatter for Jarle avklares denne uken.  
Budsjett; ser ut til å gå i minus med 1MNOK.  

Rektor 

63/18-19 Referat fra KFU 
Har ikke vært, ble avlyst.  

Leder 

64/18-19 Evaluering av dugnad  
Takknemlighet fra skolen for foreldrenes innsats.  
 
Litt manko på river, spader og trillebårer. Klassevis. 
 
For mye kake og frukt. I år 2 kaker og frukt pr klasse. 
Anbefaler for neste år, en kake og en frukt.  
 
Fornøyd med varme griller.  

Alle 

65/18-19 
 

Evaluering av 17. Mai 

Opplegget fungerer. Istedenfor mange små premier så kan en ha 
«klippekort» med noen klipp som gir en større premie.  
 
Mangler noe info rundt f.eks. hvor er lydanlegg, hvem har nøkkel 
etc. Anbefaler revisjon og gjennomgang av 17. mai dokumentet.  
Legg inn i dokumentet at 4. trinn har ansvar for å hjelpe korpset.  
 

 



Noe mangelfull rydding. Inne i klasserom og pynt ute.  
 
Totalt brutto: ca 34 000 kr Veksel er ok. 

66/18-19 Sommerfesten 
Dato: Mandag 17.6 
Følger opp i fjor med kun kake og saft. 
Kjøpt 2 nye mikrofoner.  
Linda og klassekontakter tar ansvar.  
Kake kr 20 og gratis saft.  
 
(veksel) 2-4 kasser.  
 
 

Alle 

67/10-19 Eventuelt 

Dato for august møte. 
Onsdag 28.8 kl 19.00 
 

Alle 

    

 

 


