
Holla 10-årige skole - FAU: 

REFERAT 

Dato 

Sted 

Klokken 
Tilstede: 

 

19.01 2021 

Holla 10-årige skole, personalrommet på ungdomstrinnet  
17.30-19.00 
Gul merking betyr til stede. 

Kl FAU Vara Kl FAU Vara 

1a Geir Inge Wighus 

 

Sanna Borgen 7 

 

Jan Morten Berglie Henrik Kjeldsen 

på Teams 

1b Marie Aas Granheim Jon Erlend Haatveit 
Gåserud 

2a Jeanette Jonskås Marion Slaathaug 8a Laila W. Lindgren Anne Guro L. 

Ringsevjen 

2b Anne Lise Baksås 

 

Benedicte Borgen 

Landsdal 

8b Hilde Wiik Mette Helene Vikje 

Halvorsen 

3a Ellen Arntsen Bjørndalen 
Barbro Nilsen 

9a Bjørn Andersen Frode Larsen 

3b Ingar Nyheim Kåsa Hannah Kristine 

Skippervold 

9b Hanne Nødbygaard 

Bjerva 

Erna Kristin Hoksrud 

4a Heidi Vibeto Jan Henning 
Hartviksen 

10a Anette Askedalen Tone M. Waal 

4b Jan Gunnar Kåsin  

på Teams 
 

Anne Gry 

Gudmundsdottir 

10b  Bjørg Marie Bråthen Bjørnar Stensrud 

5a Merethe Montgomery 

på Teams 

 

Arne Dyrland    

5b Camilla Cae Dale 

på Teams 

Rikke R Kristiansen 

 

   

6a Kerstin Heisholt Laddawan Khansap 
 

   

6b Cathrine Westheim Cathrine Stoa 

 

   

 

 

SAK NR SAK ANSVARLIG 

21-20/21: Kommentarer til referatet fra 17. november- 20 

Ingen kommentarer 

 

Leder 

22-20/21: Elevundersøkelsen 

Trude Friedrich informerte først litt om nasjonale prøver og 
deretter elevundersøkelsen. Det er en landsdekkende 

undersøkelse, som må gjennomføres på trinn 7 og trinn 10. På 
Holla gjennomfører vi den fra 5.-10. trinn. 

Svarene fra undersøkelsen går hvert enkelt trinn igjennom, slik 
at lærerne kan sette prioriteringer for trinnet. I tillegg til fag så 

settes det søkelys på mobbing og trivsel på skolen. 
Undersøkelsen er i desember og svarene på et snitt for hele 

landet kommer i februar. 
Vedlegget av gjennomgang blir lagt ved referatet. 

 

Rektor 

23-20/21: Valg av nye representanter til FAU 

Alle skulle komme med representanter til neste møte. 

 

Leder 

24-20/21: Trafikksituasjonen fortsetter 

Fortsatt utfordringer på grusparkeringen. Det er en parkerings-

Leder 

 



plass for de om skal følge barnet til skolen. Ikke for de som skal 

slippes av. Det ble oppfordret til å bruke foreldremøtet, 
Facebook og lignende på de forskjellige trinnene for å informere 

om dette. I forhold til utbedringer på grusparkeringen så vil 
kommunen ta FAU med på råd. Første møtet vil holdes ganske 

snart. 
Det er også gode indikasjoner på at det skal komme noen penger 

for å utbedre vei med fortau fra Herregårdsveien rundt ved 
vanntårnet. 

Foreldre som har barn i barnetrinnet som går samme vei til og 
fra skolen bør snakke sammen. Om mulig bør det lages en plan, 

slik at foresatte kan samle barna og at det gås samlet ned til 
skolen. Dette for å oppnå en tryggere skolevei. Om dette ikke 

går er det viktig å påminne om trafikkregler og etterspørre 
hvordan det fungerer. Kanskje kan det følges noen ganger? 

 

25-20/21: Orientering fra rektor 

Avslutningsfest for trinn 10. Trinn 7 har vanligvis fest der de 

er vertskap sjøl. Dato tirsdag 15.06.21 kl. 18.00. Trinn 9 må 
forberede seg til å være vertskap for avslutningsfesten for trinn 

10 Datoen er torsdag 17.06 kl. 18.00. 
Foresatte på trinn 9 har ansvar for invitasjoner, de er 

velkomstkomite, de skal bake kaker og ordne dekking av bord 
samt saft og kaffe. Det skal også ryddes opp etter festen Det blir 

taler og det blir vitnemåls utdeling.  
 

Foreldremøter på våren. Det pleier å være foreldre møter for 
trinn 7 og for trinn 10. Trinn 7 pga leirskole og trinn 10 for 

avsluttende eksamener. Dette avtales med kontakt lærer. 
I år som i fjor er det litt usikkert pga Corona.  

Planen er at trinn 7 skal på leirskole, og da blir det også 
foreldremøte 

Samme tilbud får trinn 8 som pga Corona ikke kom på leirskole 
i fjor, også her vil det da bli foreldremøte. 

 

Covid-19 situasjonen og hvordan den påvirker oss. Det har 
vært «rødt nivå» på ungdomstrinnet. Det har vært krevende.  Det 

er ikke lov å ta på hverandre ikke bruke felles redskap.  
Ikke ha fysisk gym. Det har blitt mye teori og det er bra, men det 

er begrenset hvor mye man kan ha av teori i f.eks. gym.  
Uke 4 blir det gult nivå. Da blir fag som gym matlaging mer 

normalt igjen og kantinen åpner igjen med 1 dag for hvert trinn. 
Barnetrinn har hatt gult nivå. De kjører 2 pauser, men ikke felles 

pauser, og dette krever mer inspeksjon, men elevene har egne 
områder å være i. Det skapes også mindre konflikter av å ha det 

slik. 
 

17. mai komiteen: Komiteen er i gang og de ønsker å få til noe 
uansett hvilken situasjon vi er i jfr. Covid-19. 

Det er kontroll på permene og det er kontroll på den nye fanen.  
 

• Her og nå 

Uke 4 starter noen praksis studenter på trinn 6. Det er fremtidige 
lærere. Både lærere og elever syns det er stas. Skolen får gode 

 



tilbakemeldinger fra studentene om at de blir tatt godt imot og at 

de lærer mye..  
Det vil også startes med neste års plan for tilsetting, og 

kontakten med barnehagene starter for å starte på planleggingen 
av neste års 1 klassinger.  

 
Akebakken i Skagerak gror mer og mer igjen. Det er ikke mulig 

å komme til med vanlige ryddemaskiner, så håndkraft og 
ryddesager må til. FAU-leder Ingar tar initiativet til å få ryddet 

Skagerak og Ingar og Anne holder kontakten for å få dette gjort.  
 

26-20/21: Eventuelt. 

 

Leder 

Ulefoss, 27.januar 2021 

Geir Inge Wighus 

referent 
 

Møteplan   

Holla 10- årige skole 
2020/21     

                        

  AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI 

ELEVRÅD B-trinn                       

ELEVRÅD U-trinn                       

FAU 25 15 20 17   19 valg   9 20 25   

SU   15 20 17   19   9 20 25   

SMU   15   17   19       25   

 
 


