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Sak  Saksinnhold/ansvar/vedtak 

 1 FAU neste år De klasser som ikke har FAU-representant på plass for skoleåret 2020/21 må 
sende melding om dette til kontaktlærer, som kan videresende til foreldrene. 
Hovedbudskapet er at dersom noen vil sitte i FAU er det bare å melde seg. Hvis 
ingen melder seg, blir de som sitter i år sittende videre, så sant det ikke allerede 
er avklart at andre overtar. Nåværende 7. klasse velger FAU-representant på 
første foreldremøte til høsten. 
 

 2 Nye grenser for skolekretser i 
Grimstad 

 Rektor informerte kort om at det blir mindre endringer på grensene for 
skolekretsene i kommunen. For Holvigas del betyr dette at Alvildes vei flyttes fra 
Frivold til Holviga. Per i dag utgjør dette et nytt tilgang på 3 elever. 
 

 3 Samkjøring av SU og FAU-møter  Rektor ønsker å samkjøre FAU og SU-møtene, da FAU-representantene får 
samme info i to påfølgende møter. Det er usikkerhet rundt hvorvidt dette er lovlig. 
Saken tas opp på nytt på neste møte. 
 

 4 Hjemmeundervisning ifbm 
Corona – evaluering 

Rektor startet med å innlede rundt skolen opplevelse og erfaringer. Det ble ikke 
gitt noen sentrale føringer fra kommunen knyttet til pedagogisk og strukturelt 
opplegg. Dette ble overlatt til den enkelte skole å ta stilling til, noe som delvis 
medførte ulikt opplegg på kommunens skoler. Holviga u-skole valgte å følge det 
som er blitt kalt «Oslo-modellen», der man fokuserer på to fag per dag, i tillegg til 
fysisk aktivitet. Rektors opplevelse var at staben var fleksible og hadde mange 
treffpunkt med elevene. Fra skolen side så man et klarere skille mellom de eleven 
som klarer seg greit i vanlig skolehverdag og de som sliter med å henge med 
faglig. Den siste gruppa hadde et enda større behov for oppfølging ifbm 
hjemmeundervisning. 
 
Fra FAU-representantene kom det innspill om at man savnet mer undervisning i 
mindre grupper via MS Teams eller liknende verktøy. Det var heller ikke alle som 
delte rektors opplevelse av mange treffpunkt, da dette nok varierte mye fra klasse 
til klasse. Det ble også påpekt at mange, både elever og foreldre, sitter igjen med 
en usikkerhet knyttet til læring og hvorvidt de har lært det de skal. Her var det 
enighet om at læringen åpenbart var mindre enn den ville vært med vanlig skole. 
 
Gjenåpningen av skolen har fungert bra. Det er totalt sett noe mindre tid til 
undervisning enn ved normal drift, som følge av påkrevde smitteverntiltak. Det 
har vært og er lite sykdom blant elever og lærere ved skolen. Det største 
problemet vedr. gjenåpning har vært knyttet til skoleskyss og (det skolen opplever 
som) manglende samarbeidsvilje fra AKT. Dette har medført mye ekstraarbeid for 
å organisere skoleskyss mellom skolen og de enkelte hjem som har krav på 
dette. 
 

 5 Digitale hjelpemidler i skolen Det er bestemt at skolene i Grimstad kommune skal ta i bruk iPad. Dette var mot 
ønsket fra ungdomsskolene i kommunen. Det ble en liten diskusjon knyttet til 
dette i møtet, der meningene var delte om hva som kan fungere og ikke fungere.  
 

 6 Kommuneøkonomi vs. skoledrift Mange av skolene i kommunen sliter med økonomien og det forventes 
nedbemanning i skole-sektoren på linje med andre sektorer i kommunen. Holviga 



ungdomsskole er en av tre skoler som driver med pluss, men økonomien sees 
samlet, noe som tilsier at Holviga må påregne å bidra med sin del av 
kostnadskuttene. 
 

Evt.   Natteravn og bidrag fra skolene FAU var forespurt om foreldrene ved skolen kunne være med å bidra med å gå 
natteravn fra og med høsten 2020. Dette skulle være et samarbeid mellom HUS 
og GUS. GUS valgte å ikke gå inn i dette og dermed er det heller ikke aktuelt for 
HUS å være med. Dette er formidlet til styregruppa for Natteravnene i Grimstad. 
 
Neste møte er berammet 11.06.20 fra klokken 18-20. 
 

 


