
  GRIMSTAD KOMMUNE 
 Kultur- og oppvekstsektoren 
 

 HOLVIGA UNGDOMSSKOLE 
 

Møteinnkalling SU                                Unntatt offentligheten jfr §13 i Forvaltningsloven 
Referat fra: Su-møte Møtedato: 23/1-20 Tid 18-2030 

Møteleder: Tor Helge, rektor  Møtested: Holviga ungdomsskole Neste møte:  

Referent:  Ref.dato: 23-1-2020 Arkivkode:  

 

Tilstede:  Helge, Tor Helge, Magne, Linda, Jørgen, Espen,  

Kopi til: Alle medlemmer og varamedlemmer 

 
 
 

Agenda for kvelden: 
1. Opplæringsloven § 9A 
2. Økonomi 
3. Ansatte 
4. 45 til 60 min 
5. Hommedalen skolegård  
6. Satsingsområder 
7. Fagfornyelsen 
8. Natteravn (se mail fra Elisabeth) 
9. Elevvakter 
10. Evt. 

 
Referat: 

1. Jobber jevnlig med opplæringsloven i personalet. Dette arbeidet jobbes 
med på alle skolene. 

2. Økonomien er helt ok. Ble et overskudd på 800000 forrige år. Disse 
forsvinner etter 2 mnd. Grunnen til dette overskuddet er IMDI-midler. Disse 
kom (900000) i slutten av oktober. Nytt budsjett 2020 er likt 2019. 

3. Ansatte til neste år er samme som i år 
4. Skolene i Grimstad skal være like og derfor må noen skoler, blant annet 

Holviga, gå over til 60 minutter.  
5. Alternativ opplæringsarena. Hommedalen – Landvik blir skole 3 dager i 

uka. Vet ikke hvilken dag det blir for ungdomsskolen. Vertsfamilie som skal 
drive dette.   

6. Satsingsområdene: Fagfornyelsen, opplæringsloven 9A, leseplanen i 
Grimstad kommune. 

7. Alle lærere har fått fagfornyelsen i bokform. Det lages felles fagplaner i 
Grimstadskolen. Alle skolene har fått ansvar for forskjellige fag.  

8. Skjema for natteravner. Elisabeth har laget skjema. Lista blir sendt ut til 
foreldre som er med. FAU bestemte at Holviga skulle være med Grimstad 



Ungdomsskole å være natteravn. 3 personer pr vakt. Fredager og lørdager 
fra 21.august. Oppmøte er Grimstad hotell. Info og annet står på vaktarket.  

9. Elever som vil være med på å være vakter i friminuttene, kan melde seg og 
få litt ansvar. Hovedpoenget er at elevene skal være med å observere at 
alle har det greit. Ikke forsøpling eller hærverk. Rapporterer til de voksne, 
ikke politi. 

10. 26 eller 28 elever i begge klasser på nye 8.trinn skoleåret 2020/21. 
Altså ser det ut som 2 store klasser. 


