
 

HOLVIGA SKOLE   

   

Innkalling til FAU møte nr. 5 2021/ 2022   

   
Dag og tid:  Onsdag 26.01.2022 kl. 19 – 20.30  
Sted:  Teams  

     
Innkalling til: 
  

1.trinn: Lars Olav Karlsen 
2.trinn: Stine Holm Sætevik 
3.trinn: Arild Hovda 
4.trinn: Kine Rannekleiv 
5.trinn: Johan Martin Ugland 
6.trinn: Silje Schlanbusch 
7.trinn: Kristine Hommefoss 

Rektor: Ruth Skåre Grunnøy 

 

Til stede:  
 

2.trinn: Stine Holm Sætevik 
3.trinn: Arild Hovda 
4.trinn: Kine Rannekleiv 
5.trinn: Johan Martin Ugland 
7.trinn: Kristine Hommefoss 
Rektor: Ruth Skåre Grunnøy 

 

Saksnr:     
28/21-22 Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat godkjent. 

 

 Alle 

29/21-22 Tema: 17. mai 
Spørsmål fra FAU-komiteen om det er mulig å legge opp 
premiering på annen måte, hvor man går for at man får 
stjerner på postene, og bruker disse til å veksle inn i 
større premier. Gjøres slik på Landvik, så kan bruke 
erfaringer derifra.  
Diskuterte viktighet knyttet til dugnadsaspektet, men er 
egentlig barna involvert i å skaffe premier? Dagens 
løsning fører fort til mye bruk og kast.  
Enighet om at det i år kanskje ikke skader å gjøre noe 
nytt.  
FAU foreslår at 17.-mai komiteen får teste opplegget de 
foreslår. De må da lage et skriv som publiseres til 
trinnene i Visma i forkant av 17. mai med info om ny 
ordning. 
Anbefales at elevrådet får komme med innspill etter 17. 
mai på hvordan de opplever ny løsning. 
 

 Alle 

30/21-22 Informasjon fra skolen 
Generelt 

Opplegg for 1-4, 5-7 og 8-10 der det jobbes med 
demokrati og medborgerskap. Ser på hvordan nærmiljø 
kan/bør brukes mm.  

 Ruth 



Det ble diskutert de to dagene Grimstadskolen tok 
juleferie tidlig. Dette må tas igjen. Fra FAUs side ønskelig, 
hvis mulig, å gjennomføre dette som dugnad el. for å 
sikre økt involvering og et godt skole-hjem-samarbeid. 

Ikke avklart enda hva som skjer med foreldremøter, det 
er noen som har kjørt dette digitalt, men noen avventer. 

Showbie vil erstatte Skooler for 1-7. trinn i 
Grimstadskolen. Endring skyldes utfordringer knyttet til 
inngått kontrakt mm. og håndteres av kommunen. 

 

Økonomi: 

Er i balanse per desember. Noe fravær der man ikke har 
erstattet med vikarer (primært adm) førte til noe 
overskudd. Dette ble brukt til å kjøpe tørrdrakter for å 
kunne gjennomføre utesvømming framover 

Solgt gamle skole-iPads, brukt til å kjøpe inn mer 
programmerbar Lego.  

 

Elevundersøkelsen 

Resultatene er bra for Holviga. Gjennomført for 5-7. 
trinn. Elevene har det bra og trives sammen.  

2,5% av elevene som har besvart undersøkelsen har 
opplevd mobbing. Det er i stor grad knyttet til språkbruk 
mellom elevene. 

 

Corona 

Skolen går fra gult til grønt nivå, men skjer senere i uka 
pga. beskjed kom sent 26/1. 

Gjør det enklere ved fravær hos ansatte, da man da vil 
ha mulighet til å bruke ansatte mer på tvers. 

På SFO har man ikke hatt matservering, dette vil bli  

Matpenger blir refundert den perioden elevene har hatt 
måtte hatt med matpakke. 

 

Spørsmål om bistand FAU 

Hvert år gjennomføres det skøytetur til Myra for 2. og 5. 
trinn. Skolen dekker dette selv. 

Det er ønskelig fra skolens side at 4.-trinn kjører et 
opplegg med bok og film hvert år. Dette trinnet jobber 
alltid med bok, men har ikke midler til å dekke kino.  
FAU vedtar at 4. trinn får dekket utgifter dette framover 
hvert år.  

Kostnad pr. 2022: 3.000,- 

 

Skolen ber om støtte til at 6&7.trinn får skitur til 
Vegårshei. De trinnene har ekstra behov for at det skjer 
noe hyggelig. FAU er positive til dette, og godkjenner 
ramme opp til 25.00 for transport mm, Ruth kommer 
tilbake med kostnad. Overstiger det 25.000,- behandles 
dette per e-post. 



31/21-22 Trafikksikkerhet  
Kommunen hadde møte med Agder fylkeskommune 
(AFK) 3. desember. Kommunen skulle der avklare hvem 
FAU skulle ta videre dialog med hos AFK knyttet til 
trafikksikkerheten på fylkesveien.  

I møtet meldte AFK at de ønsker en helhetlig TS-plan fra 
kommunen, og FAU må dermed jobbe for å få våres 
bekymringer/ønsker inn i kommunens TS-plan. 

FAU har tidligere meldt en del innspill til kommunen ifm. 
ny reguleringsplan for skoleområdet, men en del av 
innspillene berørte areal utenfor det den planen 
omfatter. Dette er mer naturlig å ta i dialog knyttet til TS-
planen. 

Dette gjelder bl.a. underganger, fartsgrenser og usikre 
krysningspunkter langs Terje Løvås vei. 

 

I sist møte ble det tatt opp brøyting v/overgangen ved 
Dr. Eriksens vei. Dette var falt ut av brøytekartet til 
kommunen, og ble rettet etter innspill fra FAU. 

 

Det ble diskutert om det at AFK ønsker at kommune har 
en helhetlig TS-plan kan ha noe med forsinkelse av 
godkjenning av sprengning på kollen (se sak 33). Vi anser 
ikke at dette kan knyttes opp mot TS-planen, men 
sjekker dette ut i dialog med kommune/AFK. 

 

Ressursgruppe fra FAU (Johan Martin, Arild og Kine) 
booker møte med kommunen for å følge opp TS-plan. 

 

 Alle 

32/21-22 Informasjon fra KFU 
Vegard Vige var til stede på siste møte og orienterte om 
smittesituasjonen. Rep. Fra Oppvekstsektoren (bl.a. 
Anne Grete Glemming) informerte  om bl.a. Skooler, 
budsjett mm.  

Det ble også diskutert skolegrenser. Disse skal ses på i 
april og vil påvirke dimensjoneringen for ny skole. 

Bjørnar Birkedahl fra Oppvekst og utdanningsutvalget 
(OU) påpekte at KFU har både møte- og talerett i OU, 
KFU tok dette til etterretning og ønsker framover å stille 
en representant der. 

Se forøvrig referat fra KFU på kommunens webside 

 

KFU har etterspurt «kampsak» fra hver skole, altså hva er 
viktigst? Enighet om at for Holviga Barneskole sin del så 
er ny skole det viktigste. 

 

 Arild 

33/21-22 Ny skole – Modulbygg og status ny skole 
Modulskole følger planen. Venter på godkjenninger fra 
fylkeskommunen mtp. sprenging av kollen for parkering. 
Når godkjenning er på plass må det nabovarsler til mm. 

 Ruth 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/skole/foreldreutvalg-i-grunnskolen/grimstad-kfu/


Det betyr at klargjøring til parkeringsplass muligens kan 
bli noe forsinket. Dette vil ikke få konsekvenser for 
tidsplan for bygging av modulskolen, men ved forsinkelse 
vil løsmasse potensielt måtte hentes fra andre steder. 

Vedtas nå om byggestandard skal være Tek 17, passivhus 
eller tre. 

Publisert egen prosjektside for nye Holviga Barneskole 
på kommunens websider 

 

Viktig: Må sikre at 1. trinn (68 elever) kan starte opp i 
nytt bygg. Det er akseptabelt at de andre trinnene 
starter skoleåret med å flytte inn i nytt bygg, men det er 
viktig å få til en god start for de nye elevene. 

 
34/21-22 Gapahuk 

Har tidligere vært avtalt at FAU støtter Gapahuken årlig 
med 2.500 per år. Dette er ikke utbetalt de siste årene. 

FAU vedtar at det i 2022 støtter foreningen med 5.000 
for 2022, og oppfordrer dem til å be om støtte hvert år 
framover. 

 

 Alle 

 Eventuelt 

Neste møter planlagt:  

 Tirsdag 1. mars kl. 19:30-21:00 

 Onsdag 30. mars kl. 19:00-20:30 

 Onsdag 27. april kl. 19:00-20:30 

 

  

    

https://www.grimstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter/holviga-barneskole/

