
Referat FAU møte 1. september 2020 
Oppmøte: Alle klassene, foruten 6. klasse var representert.  

  

Sak 1 

Forlengelse av FAU ble tatt opp, oppdatert liste over representanter blir satt opp ved neste møte. 

Det er forespurt om de som var valgt inn kan fortsette å representere klassen sin i FAU. 

Valgt inn for 1. klasse er Marianne Enstad. 

 

Sak 2 

 

Hvordan jobber vi med svar på høringsbrev på vegne av FAU Håvik Skole? 

• Belyse negative konsekvenser som gjør at dette går ut over våre elever sin trivsel/læring. 
• Samarbeide med Avaldsnes FAU / og eventuelt Kopervik FAU 
• Få nærmere informasjon fra saksbehandler og delta på møter med kommunen hvor vi 

innhenter mer informasjon rundt tall/informasjon i høringsbrevet. 
• Greie ut konkrete tilsvar til høringsbrevet – og fordele dette mellom FAU, foreldre og andre 

organer som vil bli berørt av en eventuell nedleggelse – som idrettslag, kirke med mer. 

 

Arbeidsfordeling per 1. september 2020 

 

• Elevtallsutvikling (Ansvar: Leif) 
 

• Konsekvens – Privatskoler (Ansvar: ?) 

Greie ut konsekvenser med eventuelt opprettelse av flere private skoler, og eventuelt flyttig 
av flere elever til allerede opprettede privatskoler i Karmøy, som eks. Kvalavåg. 

 

• Fysiske forhold (Ansvar: Torbein) 
 

• Spørreundersøkelse som blir sendt ut til alle foreldre på skolen. (Ansvar: Torbein) 

 

 

• Pedagogiske forhold (Ansvar: Marianne) 

I dag er læringsmiljøet bra på Håvik skole, så her kan en endring gå utover denne kvaliteten. 
De negative konsekvensene er det fullt mulig å belyse. 



 

• Økonomiske forhold (Ansvar: Torbein) 

 

• Personalmessige forhold 

Her vet vi at fagforeningen/hovedverneombud er på saken, og vil gi ett eget svar til høringen. 

 

• Skolevei/Skyss (Ansvar: Ellen/Renate) 

Hva blir konsekvensene av lengre skolevei? 

 

• Splitte bygda/nærmiljøet (Ansvar: Marianne) 
• Idrettslaget – er på saken allerede. 
• Karmel/Kirken – Maria sjekker vedrørende uttalelse. 
• Speider – ? 
• Korps - ? 
• Velforeninger? 
• Eventuelt? 

Arealutvikling? Hvorfor utvikles ikke Håvik? 

 

Vi ønsker gjerne informasjon fra dere foreldre om dere har noe som kan bidra til ett styrket svar til 
høringsbrevet og argumenter som kan gjenspeile vår mening. 

Send oss gjerne en melding på gruppen «Nei til nedleggelse av Håvik skole». Meld dere inn i denne, 
her vil det komme fortløpende informasjon og andre aktiviteter som blir gjort i denne kampen! 

 

Neste møte 

Arbeidsmøte Skolenedleggelse 

Utvidet FAU møte // Arbeidsmøte 

15. september kl. 20:00 

 

 

 

Skrevet av: Ellen Austevik 


