
 

HOLVIGA SKOLE   

   

Referat til FAU møte nr. 6 2018/ 2019   

   
Dag og tid:  Onsdag 27/03-19 kl.19.00-21.00  
Sted:  Holviga skole, personalrommet på barneskolen   

     
Til stede: 3.trinn: Øistein Haaø Fossestøl 

4.trinn: Asbjørn Sundodden 
5.trinn: Inga  
6.trinn: Linda Olsen 
7.trinn: Anette Thonhaugen 

Ruth Skåre Grunnøy 

 

Forfall  1.trinn: Stine Holm Sætevik 
2.trinn: Sandra E. Pytten 

 

 

Saksnr:     

44/18-19 Godkjenning av referat fra møte nr 5 
Godkjent 

 

45/18-19 Informasjon fra skolen 
Økonomi: Skolen mottar ekstra «statlige» midler for å dekke 
opp lærenormen fra høsten. Totalt rundt 2MNOK. 
Ressursfordelingsmodell: Pågående arbeid (ikke friske penger, 
men fordeling mellom enhetene. 
Ungdata jr undersøkelsen: Landsdekkende. 5-7 trinn og 1-3 
vgs. Går på skole, hjem fritid, livet generelt.   
Uteområdet: 7 klasse har fått lov til å bruke arealet ved hallen. 
Til ballspill. Kunstgresset er delt mellom trinnene.  
Foreldremøtene er ferdig og kartlegging samtalene er i gang. 
Noe økt sykefravær. 
SU-møte: informere politikere om behovet før 
utvidelse/fornyelse av skolen. 
Ferie SFO: forslag om å tilby Ferie SFO på Holviga og Fevik. 
 

Rektor 

46/18-19 Referat fra KFU 
Gjennomgang av ressursfordelingsmodellen, blir fornyet.  
Natteravn: 6-7 klasse FAU representanter oppfordres til å stille 
som natteravner. 
Utvidet åpningstid SFO. Er dette opp til Rektor eller 
kommunen.   

Leder 

47/18-19 Dugnad 
Dato: tirsdag 30.4, info sendes ut snarest mulig. 17-19. 
Ønske om at FAU stiller med en representant i gul vest for å 
organisere arbeidet. Anette (Linda) Og ønske om 
arbeidsledere på de ulike postene, som kommer litt før. 
De som ikke har anledning kan ta med frukt. 

Alle 

48/18-19 
 

Oppsummering av skolens økonomiske situasjon 

Tillegg med ekstra bevilling løser lite, og kun kortsiktig. 

 Tilbake meldinger fra forelder 

Alle 



 Brev fra kommunen 
Avventer ny fordelingsmodell. Ber foreldre ta kontakt direkte med 
kommunen og med kommunen.  

49/18-19 
 

FAU sin forvaltning av penger 

Herunder søknad fra Elevrådet 
Utsettes men søknad fra Elevrådet ble behandlet.  
Det bevilges kr 5000 til baller og hoppetau. Mikrofoner skal være 
bevilget til tidligere. Vurderes igjen på neste møte om bevilgningen 
var for liten.  
 

Alle 

50/18-19 
 

17. Mai 
Leder av 17 mai komiteen deltar i neste møte. 

Alle 

51/18-19 
 

Gapahuk i skogen 

Det skal snart bestilles skilt, slik at det er blir klart til gapahuken 

blir ferdig. 

Hva ønsker FAU at det skal stå på skiltet? Med tanke på 

sponsing? 

 
Vedtatt: 

FAU ved Holviga barneskole 

 

Alle  

52/18-19 Eventuelt 
-møtetidspunkt. 1800 eller 1900 - utsatt 

Alle  

    


