
Samarbeidsutvalgsmøte ved Holviga ungdomsskole    Holviga 22.10.2020 

 

Tilstede: Helle Frigstad Foldøy(forelder), Katrine Laurendz(ansatt-ped), Tove Terjesen(ansatt-andre), 

Margareth Sjursø(elev), Espen Larsen(ansatt-ped), Tor Helge Olsen(rektor-kommunen), Arne Kristian 

Ekra(politiker-kommunen) 

Sak 1: Valg 

1. Valg: Leder:   Tor Helge Olsen 

Nestleder:  Helle F. Foldøy 

Sekretær: Espen Larsen 

Sak 2: SU sitt mandat 

2. Gjennomgang av hva skolens samarbeidsvalg gjør og saker som SU kan behandle. Refererer til 

heftet fra FUG, om samarbeidsutvalget.   

Sak 3: Elevene har ordet 

3. Elevrådet – har foreløpig bare konstituert seg. Litt lite å gjøre i friminuttene. Bordtennisbord 

savnes. Biljardbord kan også være ønskelig. Spillrom ønskes.  

Kan være gruppering, ellers er miljøet bra.  

Sak 4: Politisk ståsted 

4. Politisk – Budsjettet tar stor plass. Det digitale løftet er også i nyhetsbildet og diskuteres mye.  

Hvor mange miljøarbeidere, pedagoger blir igjen. Det vil tatt opp ved budsjettforhandlingene før 

jul om hva som skjer. Er ikke det digitale løftet kursing av lærere på eks. programmering? 

Diskuteres. Finnes noen digitale kurs som er gratis.  

 

FAU på Holviga ungdomsskole ønsker pc-er til alle elevene, ikke nettbrett. Dette som en del av 

det digitale løftet i kommunen. Se gode argumenter fra eget skriv fra Grimstad ungdomsskole 

som Helle F. Foldøy viste. PC på ungdomsskolen begrunnes bl.a med at elevene snart skal på 

VGS, og der får alle elever pc. Pc er også et bedre hjelpemiddel og arbeidsredskap når elevene 

skal produsere lange tekster eller skal skrive eksamensoppgaver på skolen. I tillegg er pc et kjent 

hjelpemiddel for elevene våre, nettbrett krever opplæring for elever og ansatte. 

Sak 5: Økonomi 

5. Økonomi – Grimstadskoen stiller aldri spørsmål om behov, men ser bare på antall hoder. Skolen 

skal kutte over 2 millioner på neste års budsjett. 15 % prosent ned. Går ut over elever. Det 

oppleves kutt hvert år i skolen, men når kommer grensen for at det ikke er mulig for å kutte mer. 
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