
Holla 10-årige skole - FAU: 

MØTEREFERAT 

Dato 

Sted 

Klokken 
Tilstede: 

 

21.04.2020 

Holla 10-årige skole, personalrommet på ungdomstrinnet  

17.30-19.00 
Alle merket med gult var tilstede på møtet. Møtet ble avholdt via Teams på nett, og Rektor ledet 

møtet. 

Kl FAU Vara Kl FAU Vara 

1a Terje Evensen  7a Miriam 

Knedahl.Beck 

Anne Guro L. 

Ringsevjen 

1b Anne Lise Baksås 

Marius Skårdal 

 7b Charlotte F. Rui Mette Helene Vikje 

Halvorsen 

2a Ellen Arntsen Bjørndalen Barbro Nilsen 8a Ann Merethe 

Ramtoft 

Bjørn Andersen 

2b Aleksander Dahle Madsen Helena Marie Schaffer 8b Kine Lindhagen Erna Kristin Hogsrud 

3a Heidi Vibeto Karoline Slethei 

Wåsjø 

9a Jill Heidi Sinnerud Anette Nilsen 

3b Ole Martin Tangedal 

Gulseth 

Trine Lise Kvanli 

Bakken 

9b Bjørg Marie Bråthen Bjørnar Stensrud 

4a Rikke Randahl 

Kristiansen 

Arne Dyrland 10a Frode Egelandsdal 

Larsen 

 

4b Camilla Cae Dahle Sigrid Descheemaeker 10b Atle Grotmol Jolanta Moen 

5a Katrine Edvardsen 

Omland Snausnes 

Hjørdis Eytorsdottir SFO    

5b Anne Gry 

Gudmundsdotter Sturød 

Cathrine Stoa    

6 Ann-Kristin Stubberød Henrik Kjeldsen    

      

 

 

SAK NR SAK ANSVARLIG 

31-19/20: Kommentarer til referatet fra 10. mars 2020  

- Ingen kommentarer 

 

Rektor 

32-19/20: Arbeid med ny fane. Dette går sin gang. Hva skjer med 

17.mai? 

- Fana = fabrikken er stengt – alt er satt på vent, så det tar den 

tid det tar i disse tider. Fanen kommer når den er ferdig.  

- Representant for 17.msi komiteen Siri Lunde orienterte fra 

møte 17.mai komiteen hadde hatt med ordfører i Nome 

Bjørg Tveito Lundefaret. Det blir en annen type feiring i år 

da vi må holde avstand og forsamlinger ikke skal være store. 

Det kommer oppdateringer fra 17.mai komiteen fortløpende 

for alternative feiringer som planlegges sammen med 

kommunen. 

- Kl 13.00 på 17.mai = felles sang og spilling nasjonalt. 

- FAU styret og 17.mai komiteen snakker sammen angående 

støtte til 17.mai feiring, som i år blir felles for hele 

kommunen. Dette ble enstemmig vedtatt av FAU.  

 

Rektor 

33-19/20: Hjemmeskole 

Kort evaluering om hvordan dette har gått. 

Trinn 1 – gått for så vidt greit, men litt problemer med i starten, 

men ellers ikke kommet noen negative tilbakemeldinger.  

rektor 



Trinn 2 – gått greit, ikke kommet negative tilbakemeldinger, god 

oppfølging fra lærerne 

 

Trinn 3 – gått greit, lærerne har ringt og sjekket at det går bra 

hjemmefra, ingen negative tilbakemeldinger.  

 

Trinn 4 – Ikke fått noen negative tilbakemeldinger, fungerer bra 

i det store og hele 

 

Trinn 5 – Ingen negative tilbakemeldinger, stort sett greit, ordner 

seg mer selv, direkte kontakt med lærerne. Ønsker litt mer 

videoundervisning.  

 

Trinn 6 – Har fungert greit, de er veldig selvstendig, har 

videomøter, nettundervisning, og god oppfølging. 

 

Trinn 7 – Fungerer fint, god oppfølging fra lærerne, er 

selvgående. Gjerne mer nettundervisning hvis dette vedvarer. 

 

Trinn 8 og 9 var ikke representert på dette FAU møtet, så har 

ingen tilbakemeldinger fra de.  

 

Trinn 10 – veldig godt fornøyd, ikke noe negativt, god 

oppfølging og alt fungerer bra.  

 

Rektor Anne takker og roser alle foreldre for den jobben vi 

foresatte har gjort og gjør i disse tider.  

 

34-19/20:  Orientering fra rektor: 

• Avslutningsfest for trinn1-6, trinn 7 og trinn 10. Hva 

gjør vi nå med planlegging og gjennomføring? 

- Vet ikke om vi kan arrangere avslutninger enda.  

 

• Trinn 10: En kort orientering nå som standpunkt teller 

og det ikke blir eksamen. 

- Blir ikke skriftlig eller muntlig eksamen i år, så standpunkt 

blir tellende. Trinn 10 må gi alt i innspurten av året for å få 

de gode karakterene. De jobber bra. 

 

• Her og nå 

- Alt står på vent, innskrivning for nye første klassinger er noe 

de vil forsøke å få prioritert fremover. 

- Har begynt å planlegge neste skoleår – og ansatte. Har vært 

intervjuer, og det er litt trangere nå pga mottaket som ikke 

lenger er der. Det er også lyst ut stillinger for neste skoleår, 

og ut fra det vi vet så langt tilsatt i det vi har ledig for neste 

skoleår. Så er det lyst ut stilling som SFO-leder og 

undervisningsinspektør på ungdomstrinnet. Begge disse som 

nå er i stillingene skal over i andre stillinger andre steder.  

- Skolen starter 27.april for trinn 1-4 og SFO har åpent i 

tidspunktet kl. 08.00 – 15.30. 

 

rektor 



35-19/20: Eventuelt. 

- Det er fortsatt fri torsdag 30.04.2020.  

- Det må på plass nye FAU representanter der hvor det trengs, 

helst til neste FAU møte.  

 

 

Rektor 

 

Ulefoss, 27.04.2020 

Ann-Kristin Stubberød  

Sekretær 

 

Møteplan Holla 10- årige skole 2019/2020

AUG SEPT OKT NOV DES JAN FEBR MARS APRIL MAI JUNI

ELEVRÅD  B-trinn

ELEVRÅD U-trinn

FAU 27 17 22 19 21 valg 10 21 26

SU 17 22 19 21 10 21 26

SMU 17 19 21 26  


