
HOLVIGA SKOLE   

   

Referat FAU nr 4  2020/ 2021   

   
Dag og tid:  Tirsdag 08.12.2020 kl. 19 – 20.00  
Sted:    Microsoft Teams  

     
Innkalling til: 
  

1.trinn: Stine Holm Sætevik  
2.trinn: Jorunn Støle  
3.trinn: Kine Rannekleiv  
4.trinn: Johan Martin Ugland 
5.trinn: Silje Schlanbusch  
6.trinn: Liv Inger Sødal  
7.trinn: Gunhild Espeset 
 

Ruth Skåre Grunnøy, rektor 
 
Eldbjørg Jansen, SFO-leder 

 

Saksnr:  
14/20-21 

 

Informasjon fra Rektor  Skolebåt: En forening er stiftet. 
Det jobbes veldig bra med dette av initiativtakerne 
Anders og Stig Bendik. 
Flyers er allerede delt ut til noen trinn. 
Samarbeid med ungdomsskolen. 
Veldig positivt og engasjerende arbeid. Mange er 
veldig engasjert. 
Flere lærere skal lære seg å kjøre den båten etter 
hvert. 
Båtplass i båthavna er ordnet. 
Båten skal pusses opp. Lærere tar den største 
jobben først, så kan nok noen elever være med på 
denne jobben etter hvert. 
 
Hva skjer på skolen siste skoledag:  
Da skal det gjøres noe samlende men ikke 
sammen. Trinn for trinn skal ha opplevelses-
stasjoner ute: 

 Pål skal spille gitar. 

 Blime dans 

 Eventyr 

 Pepperkaker 
Veldig positivt å kunne gjøre noe hyggelig selv om 
vi ikke kan være sammen. 
Opplegg i klassene på slutten av dagen.  
I unntaksåret vi er i, har rektor gitt lov til at de kan 
ha med seg godteri til 20 kr + ½ brus/saft. Alle må 
ha ordentlig niste i tillegg. Ingen kaker fra 
hjemmene i år. 
Fint at det er bestemt fra skolens side og er likt for 
alle trinn. 
 
Ellers er det full fart og førjulsstemning.  
Veldig mørkt ute i skolegården, men elevene er 
veldig fornøyde og blide når de kommer om 
morgenen. 



15/20-21 Trafikkøya  Det er sendt epost til politiet fra en foreldre med 
kopi til FAU. FAU har purret kommunen. 
Kommunen skriver at veien er befart sammen med 
fylkeskommunen siden det er en fylkesvei. Det 
diskuteres nå mulige løsninger. Det jobbes med 
saken.  
Det er veldig mørkt på den veien. 
Fotgjengerovergangen til skolen der veldig 
skummel. 
 
Ytterlige trafikksaker bla. kryssene ved Terje 
Løvås vei, Mollandsveien og Industriveien, 
utsettes til etter nyttår. 

16/20-21 Ny skole  I morgen 9.des skal Ordføreren på befaring på 
skolen. Kine og Johan Martin stiller fra FAU 
sammen med Anders og Ruth fra skolen. 
 
Melding til Fylkesmannen har gitt fart på noe. 
Krf var raske på banen og kom på befaring i forrige 
uke (uke 49). De lover ingenting. Spurte litt om 
OPS-samarbeid. 
 
Virker som om de som har vært på befaring til nå, 
skjønner at det er mer alvorlig enn de har trodd. 
 
Anders, tillitsvalgt, gjør en fantastisk jobb.  
 
På Holviga kan det ikke drives lovlig, på Fjære kan 
de det i ungdomsskolens bygg. Det er ikke kommet 
noe forklaring på hvorfor de har snudd. 
 
Forrige SU-møte ble det tatt opp om vi bør samle 
noen foreldrekontakter for å markere utenfor der de 
skal ha kommunestyremøte i Nordmisjonshallen. 
Tidspunkt på dagen gjør det litt vanskelig å få med 
foreldre. 
 
Kan de eldste elevene på skolen heller møte der?  
NRK-Sørlandet? 
Møtet er 15.desember kl 09.30 
Ruth tar saken videre til skolen. 
 
Dette er gjort etter 16.november: (her er det 
sikkert mere som må fylles inn) 

 Kontakt til politikere 

 Høringsuttalelse 

 Meldt til Fylkesmannen 

 Leserinnlegg 

 Befaringer på skolen 
 
Det er kommet mange gode innspill fra foreldre. 
 
Hva mere kan vi gjøre videre?: 
Forslag: 
KFU, kan de fronte bygging av begge skolene? 
Johan Martin tar den videre. Tar kontakt med 
nestleder i KFU, Gunnar Edvard Gundersen 
(Landvik FAU) 
Kine hjelper til med å skrive utkast til KFU hvis de 
ønsker å ta saken. 



 
 
Hva gjør vi videre om dette ikke går vår vei? 
Spille på troverdigheten til politikerne. 
Være saklig. 
Huske at skolemiljøet kommer først. Elevene og 
lærerne skal leve oppi situasjonen uansett. 
 

17/20-21 Dugnad  Utsettes til etter nyttår 

18/20-21 Økonomi  Ca 160 000 etter vi har betalt skolebåt. 
Båten kosta 12500kr (vår andel) 
Inntekt fra Åpen skole er ikke regnet ut enda. 
 
FAU kan støtte med noe til elevsamlingen utenfor 
kommunestyret den 15.des. (kakao, plakater ect) 

 

 


