HOLVIGA SKOLE

Referat FAU-møte nr. 3 2019/ 2020
Dag og tid:
Sted:

Onsdag 30.10.19 kl.19.00-21.00
Holviga skole, personalrommet på barneskolen

Til stede:

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
Forfall: Jorunn Støle

Saksnr:
16/19-20

Godkjenning av referat fra møte nr 2
Referatet godkjennes

17/19-20

Evaluering av åpen skole 16.10.19
Fin kveld, positive tilbakemeldinger fra flere foreldre.
Det kom inn 24642,71 kr til FAU og 13200 kr til
CARE
Endringer neste år:
 Presisere at det skal være vanlig mat i paviljong
nord, ikke bare allergivennlig mat
 Noen av utsalgsstedene hadde for mye mat,
mens andre hadde for lite. Neste år får FAUrepresentanten på 6.trinn ansvar for å følge med
på dette og fordele mat mellom utsalgsstedene
ved behov
 Kan vi få egen VIPPS-konto til tv-aksjonen?
Eventuelt en ordning der betalingene merkes
med FAU eller tv-aksjon? Øystein sjekker ulike
muligheter

18/19-20

Informasjon fra skolen
Arealsituasjonen
 Rådmannens budsjettforslag ble lagt ut i går. I
forslaget er det satt opp 250 millioner på
investeringsbudsjettet til Holviga for 2021/22.
Endelig budsjett skal vedtas politisk i desember.

Viktig at FAU engasjerer seg inn mot politikerne
denne høsten for å påvirke beslutningene som
skal tas i forhold til skolestruktur. FAU vedtar å
gjøre følgende:
o Behov for ny skole tas opp med politisk
representant i neste SU-møte
o Johan Martin kontakter Bjarne Birkedal
for å be om møte mellom FAU og
oppvekststyret
o Ruth sender VISMA-melding på vegne
av FAU for å informere foreldre om
situasjonen og for å oppfordre alle til å
engasjere seg inn mot politikerne





Det er avklart at barneskolen kan benytte lokaler
på ungdomsskolen også neste skoleår
Det blir innskrivning av nye førsteklassinger i
november.
Skolen har fokus på elevmedvirkning og mange
lærere legger opp til «elevstyrte»
utviklingssamtaler i høst
Det skal gjennomføres elevundersøkelse på 5.7.trinn i løpet av høsten

19/19-20

Gjennomgang av økonomi
(Se 17/19-20 – Åpen skole)

20/19-20

Stormøte FAU – evaluering
Øystein og Johan Martin deltok. Litt kort varsel for møtet, ikke
flere som hadde mulighet til å delta. Ok og viktig kveld, men
synd at det ikke ble tid til programpunktet «Alt du trenger å vite
om skolens råd og utvalg».

21/19-20

22/19-20

Eva Carmen hadde innlegg om helsefremmende barnehager
og skoler. Hun deltar på neste FAU-møte for å informere
nærmere om dette arbeidet.
Temakveld om nettvett/sosiale medier i samarbeid med
politiet?
Liv Inger finner ut hvem vi kan kontakte i politiet. Vi jobber
videre med dette på neste møte og prøver å få til temakveld i
løpet av vårsemesteret.
Spisetid

Det er vanskelig å sende ut felles informasjon da spisingen
organiseres forskjellig på ulike trinn. Ruth har bedt alle lærerne
om å legge ut informasjon på ukeplanene til sine klasser.
23/19-20

SFO

Ruth og Eldbjørg har gått gjennom SFO-sakene som ble
diskutert på forrige møte og har disse tilbakemeldingene:
 Det skal gjennomføres foreldreundersøkelse etter jul (felles
for hele kommunen)
 SFO har dialog med helsesykepleier i forhold til mattilbudet



Det jobbes med ny ordning der ansatte møter foreldre i
garderoben ved henting. Fått tilbakemeldinger om at dette
fungerer bra.

Foreldre har gitt positive tilbakemeldinger på tilbudet SFO
hadde i høstferien.
24/19-20
25/19-20

26/19-20

27/19-20

Arealsituasjon

(Se sak 18-19/20 – Informasjon fra skolen.)
Regulering Morholtskogen
FAU ble bedt om å komme med skriftlig henvendelse til
kommunen. Oppfordringen kom for seint i forhold til den
politiske prosessen i kommunen. Det er fattet vedtak og FAU
gjør derfor ikke noe i forhold til denne saken.
El-sparkesykkel
Skolen er bekymret for at det skal oppstå trafikkfarlige
situasjoner og skader i forbindelse med bruk av elsparkesykkel. FAU deler bekymringen. Ruth sender VISMAmelding på vegne av skolen og FAU der foreldre oppfordres til
å ikke la barna benytte el-sparkesykkel på skoleveien.
Eventuelt
Klassekontaktene på 6.trinn er bekymret for at elevene på
trinnet har for lite fysisk aktivitet. De har ikke fys.ak dette året
og gymtimen er forkortet på grunn av spisetid. Skolen klarer
ikke å endre på dette på grunn av utfordringer knyttet til
logistikk og romkapasitet. Det er krevende å legge kabalen for
6.trinn da elevene har flere fag som krever egne rom; gym, mat
og helse, kunst og håndverk.

