HOLVIGA SKOLE

Innkalling til FAU møte nr. 4 2021/ 2022
Dag og tid:
Sted:
Innkalling til:

Onsdag 08.12.2021 kl. 19 – 20.30

Teams
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

Ruth Skåre Grunnøy, rektor
Eldbjørg Jansen, SFO-leder
Til stede:
1.trinn: Lars Olav Karlsen
2.trinn: Stine Holm Sætevik
3.trinn: Arild Hovda
4.trinn: Kine Rannekleiv
5.trinn: Johan Martin Ugland
7.trinn: Kristine Hommefoss
Ruth Skåre Grunnøy, rektor
Saksnr:
21/21-22

22/21-22

Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet er vedlagt

Alle

Informasjon fra skolen
Det er mye sykdom blant ansatte for tiden. Det er nye
retningslinjer nasjonalt, derfor blir samling siste skoledag
avlyst på grunn av smittesituasjonen.
Lucia- finne alternativ. 1. trinn vil ikke gå rundt når vi ikke
vet hvordan det nye viruset oppfører seg.
Ruth er bekymret for at det skal gå over til gult nivå.
Dette vil bli vanskelig for SFO. Bekymringen er meldt inn
til kommunen. Det er mangel på vikarer i skolen, dette
skaper utfordringer hvis gult nivå.
Budsjett: ligger foreløpig innenfor.

Ruth

Det foregår mange desemberaktiviteter på de ulike
trinnene. Mange snøaktiviteter.
Skolen legger ikke opp til aktiviteter på tvers av trinnene
på grunn av smittesituasjon, men gjør heller ting på
trinnene, f.eks julefrokost. Mye aktivitet på trinnene.

Foreldre skal ikke hente barna inne på SFO, dette er det
gått ut melding om.
23/21-22

Tema: Jule 2021

Alle

24/21-22

Trafikk sikkerhet

Alle

Det har vært mye trafikk rundt skolen de siste dagene,
det er meldt om trafikkfarlige situasjoner. Foreldre
meldte at et barn holdt på å bli kjørt på, og Ruth har også
vært vitne til skumle situasjoner.
Krysset inn ved Volleveien. Ikke brøytet over til
fotovergangen.
Rut har bedt Rambøll komme og sjekke i forhold til
trafikksikkerhet rundt modulbygg.
25/21-22

26/21-22

Informasjon fra KFU
Arild Hovda representerte Holviga barneskole. Referat
fra møtet ligger ved.
Ny skole – Modulbygg og status ny skole
Rambøll, Ruth, J M Ugland hadde gjennomgang av SHAplan rundt modulbygg. Veien inn til GTIF blir helt stengt.
Parkeringen til u-skolen må bli benyttes i forbindelse
med turn.
De beregner 2-3 mnd på å legge til rette, sprenge, fylle
ut, for få på plass modulskolen. Den står ikke klart før
sommeren, men klart til skolestart 2022. 5000 m2 stort
bygg.
Elevene må gå rundt kunstgress. Sprenging foregår når
det ikke er barn ute.

Arild

Ruth

Så fort vedtaket er gjort 14.des, publiseres anbudet.
Kan flere fra FAU bli med på møtet 14.des kl.14-16? Det
skal være workshops rundt hvordan få god
trafikksikkerhet og uteområder, reguleringsplan for ny
Holviga skole. Elevrådene på u-skolen og barneskolen er
med på formiddagen, ledelsen ved skolen på
ettermiddagen.
Bør vi spille inn overganger/underganger i forbindelse
med ny skole for å sikre god trafikksikkerhet? Vi tar dette
med til møtet.
27/21-22

Eventuelt

Alle

