HOLVIGA SKOLE

Innkalling til FAU møte nr. 2 2021/ 2022
Dag og tid:
Sted:
Innkalling til:

Mandag 18.10.2021 kl. 19 – 20.30

Holviga barneskole - personalrommet
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: Liv Inger Sødal

Ruth Skåre Grunnøy, rektor
Eldbjørg Jansen, SFO-leder

Saksnr:
08/21-22

09/21-22

Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet er vedlagt

Alle

Informasjon fra skolen – Skolestart, skolemelk, SFO,
annen info fra skolen

Ruth

Sponsorløp. Ungene synes det har vært moro. Noen løp
forrige uke og noen denne uke.
Har filmet Blime dansen. Legges ut på Skooler og ikke
andre veier.
Tilgang til VIPPS. Må sender inn til Brønnøysund først for
å endre tilgang til konto.
Læreplan, prøver å få til felles mål, selv om det har vært
vanskelig i flere bygg. Rødtråd fra 1. til 7. trinn. Jobber
videre på planleggingsdag fredag. Viktig med positive
fokus.
Budsjettene legges ut nå og det jobbes med. Får for 402
ellever (ikke mer). Ikke noen nye tilskudd til kommunen
(inkluderings tilskudd). Skal komme til 70 første
klassinger (56 skal gå ut dette skoleåret).
SFO: juleferie, påskeferie SFO skal være sammen med de
andre skolene igjen på Holviga og Fevik. Noen midler
etter sommer SFO til overs som er fordelt de ulike

SFOene. Holviga 9.000kr som skal brukes på aktivitet i
SFO. Mulighet å leie inn i GTIF.
10/21-22

Tema: 17 mai 2022: Finnes noen 17. mai permer. Disse
er borte, men forsøkes å spores opp. Det skal dannes 17.
mai kommitee i 5. trinn (2 fra være klasse – 6 til
sammen)
Informasjon om det skal arrangeres i forkant av dagen:
https://www.grimstad.kommune.no/_f/p1/if1ace189a238-4629-bb1c-f82f069f5a39/plan-for-17-mai-5-trinnholviga.pdf
Siste 17. mai var i 2019.
Historisk har det vært 5. trinn som arrangerer.
Må huske å søke midler fra kommunen til korpset.
Bør arrangeres dugnad i april før 17. mai. Onsdag 27.
april eller onsdag 4. mai 2022 aktuelt for dugnad.

Alle

11/21-22

Trafikk sikkerhet – Trafikksituasjonen rundt skolen
Lars Ole Hansen deltar på neste møte

Alle

12/21-22

Ny skole – Modulbygg og status ny skole
Har opplevelse av å ikke bli tatt alvorlig. Når snakkes det
om 2025.
Sender høringsuttalelse til kommunestyre i forkant av
kommunestyre møtet den 26. oktober.
Oppfordre foreldre til å snakke med politikere de
kjenner.
Eventuelt

Ruth

13/21-22

Alle

