
 

HOLVIGA SKOLE   

   

Referat FAU møte nr. 4 2019/ 2020   

   
Dag og tid:  Onsdag 27.11.19 kl.19.00-21.00  
Sted:  Holviga skole, personalrommet på barneskolen   

     
Til stede: 
  

1.trinn: Jorunn Støle 
2.trinn: Stine Holm Sætevik 
3.trinn: Johan Martin Ugland 
4.trinn: Øistein Haaø Fossestøl 
5.trinn: Liv Inger Sødal 
6.trinn: Ruth Gudrun Seland Thue 
7.trinn: Geir Stian Bjåen 
 

Ruth Skåre Grunnøy, rektor 
 
 

 

Saksnr:     

28/19-20 Godkjenning av referat fra møte nr 3 

Referatet godkjennes 

 Alle 

29/19-20 Informasjon fra skolen 

Arbeid med nye fagplaner 

Nye nasjonale fagplaner innføres skoleåret 2020-2021. 
Det skal utarbeides lokale fagplaner og Grimstad 
kommune har besluttet at disse skal være felles for alle 

skolene i kommunen. Arbeidet med de lokale planene 
er under utarbeidelse. Vi jobber nå med 
kompetansepakkene som omhandler overordna 
plan, dette arbeidet er estimert til 6mnder ifølge 
Udir. Arbeidet med den enkelte fagplan vil bli 
fordelt mellom skolene. Mer informasjon om dette 
kommer når det foreligger fra oppvekstsjef. 
 

 

 

Økonomi 

Skolen holder budsjett til nå i høst. Sykefraværet har 
vært lavt både blant lærere og fagarbeidere.  

 

Ledelsen har vært underbemannet i høst. Stillingen som 
fagleder har vært utlyst og søknadsfristen gikk ut i går. 
Det er besluttet at stillingen skal lyses ut på nytt pga få 
søkere. Etter jul blir det en midlertidig løsning der en i 

  



personalet får ansvar for noen administrative oppgaver 
for å avlaste ledelsen.  

 

 

 

Plan og rutiner for elevenes psykososiale skolemiljø 

Planen er revidert i år og er felles for hele kommunen. 
Den er tilgjengelig på Its Learning.   

Det satses blant annet på trivselsledere. Skolen skal ha 
trivselsledere fra 5.trinn i tillegg til 6. og 7.trinn.  

 

Uakseptabel språkbruk  

Ansatte har en opplevelse av at uakseptabel språkbruk 
har eskalert i skolehverdagen. Flere andre skoler deler 
denne opplevelsen. Skolen har laget et utkast til «rutiner 
ved uakseptabel språkbruk rettet mot voksne eller 
medelever». Utkastet presenteres for FAU i dag og blir 
også presentert for ansatte og elevråd. Ruth ber FAU om 
innspill, spesielt på punkt 3 som omhandler reaksjoner 
på uakseptabel språkbruk. 

 

1) Som uakseptabel språkbruk regner vi: 

(………) 

2) Forebyggende arbeid på alle trinn for å 
forhindre uakseptabel språkbruk: 

(……..) 

 

3) Vår reaksjon på uakseptabel språkbruk 
- Tydelighet fra de voksne på et språkbruken er 

uakseptabel 

 

Hvis det ikke stopper: 

- Samtale med elev hvor minst 2 av de voksne er 
tilstede 

 

Dårlig språkbruk fortsetter: 

- Ringe hjem med elev tilstede. Må selv fortelle 
hva som er sagt. Høyttaler kan benyttes 

- Rektor/fagleder informeres om saken og 
telefonen hjem 

- Etter 3.gang med tlf hjem kontaktes 
rektor/fagleder 

- Rektor/fagleder ringer hjem og innkaller til møte 
med foresatte 

 

FAU synes det er positivt at skolen jobber med dette, 
men ønsker at foreldrene skal involveres på et tidligere 
tidspunkt enn det som er skissert i planen over. 

 

SU-representant 



Arne Kristian Ekra er utpekt som kommunens 
representant i samarbeidsutvalget.  

 

 

 

Arealsituasjonen 

Skolen (rektor og tillitsvalgt) har vært i møte med 
kommunen der ulike løsninger for nybygg/byggeprosess 
har blitt presentert. Rivning av eksisterende bygg og 
etablering av brakkebygg ved kunstgress i byggeperioden 
er presentert som mulige løsninger. 

 

Avslutning før jul 

Det blir felles samling i hallen for elever og ansatte 
fredag 20.desember og juletregang torsdag 
19.desember. Innspill fra FAU: Flere savner klassevise 
avslutninger/andre sammenkomster for elever og 
foreldre før jul (og før sommeren). Det har vært en 
kulturendring de siste årene der slike treffpunkt har blitt 
borte. Ruth tar innspillet tilbake til personalet. Alle FAU-
representanter oppfordrer klassekontaktene på sitt trinn 
til å ta initiativ til for eksempel julefrokost i samarbeid 
med kontaktlærere. 

30/19 Referat fra KFU 

Se eget vedlegg. 

 Johan Martin 

31/19 Informasjon fra SU 

Sendt høringsuttalelse om budsjettforslag 

Ruth sender VISMA-melding for å informere foreldre om 
at samarbeidsutvalget har sendt høringsuttalelse  

Neste SU-møte 11. eller 12.desember kl 19? Ruth hører 
om en av dagene passe for Arne Kristina Ekra og sender 
innkallelse. 

 Johan Martin/Ruth 
Gudrun  

21/19-20 Temakveld om nettvett/sosiale medier 

Utsettes til neste møte.  

 Alle 

  


