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Tilstede: Erik Eide - foreldrerepresentant 

Stine Arntsen Selfors – foreldrerepresentant 
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Runa Rao Skirbekk - elevrepresentant 

Forfall:   Hallvard Kringstad – ansatttes representant 
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Møtested: Hovseter skole, personalrommet 
Møtetid: 07.09.2021 17:00 
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Sak 26 – 2021 Godkjenning av innkalling 
Godkjent. Nye medlemmer ble presentert. 

 
Sak 27 – 2021 Godkjenning av referat fra 11. mai 2021. 

Godkjent. 
  
Sak 28 – 2021  Elevenes kvarter 

• Det har vært en fin skolestart 
• Ny ordning med at elevrådsstyret ble valgt i juni og skal sitte til over nyttår slik at styret 

sitter fra januar til januar. Dette har medført at styret har kommet tidlig i gang med arbeidet 
i elevrådet. 

• Det har vært en del smitte blant elevene, spesielt på 10. trinn. 
• 10. trinn drar på klassestuer og gleder seg veldig. 
• Drømmeskolen 1 er gjennomført i alle 8. klasser. 
• Elevene har hørt mye om nye læreplaner og om fagdager og er spente på å se hvordan det 

blir. 
 

Sak 29 – 2021  Lærernes kvarter 
• Veldig fornøyd med å kunne være på grønt nivå og møte alle elevene. Oppstarten har vært 

fin selv om det er mange som holder seg hjemme på grunn av smitte. Dette er faglig 
sårbart. 
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• Oppstart av massetesting av elever i går (6/9) og det gikk bra. 
• Veldig positivt at elevene endelig kan være sammen på tvers av klasser. 
• 8. og 9. klassene skal på overnattingstur til Sæteren gård som et ledd i arbeidet med 

klassemiljøene. 
• Mange lærere har benyttet seg av drop-in-tilbud om vaksinedose nr 2. 
• Hjemmeskole: opplegg for elever som er hjemme er ulikt. Lærerne forsøker å ha opplegg 

for hjemmeværende elever. 
  

Sak 30 – 2021  Rektors kvarter 
• Oppstart på grønt nivå 
• Lærerne kompenseres for ekstraarbeid i forbindelse med hjemmearbeid. Rektor uttrykte 

stor respekt for innsatsen som lærerne har gjort i høst. 
• Det er varslet vaksinering av 12-15-åringer, plan foreligger ikke enda. 
• 8. trinn start i skolens nye samlingsrom, 4 klasser om gangen, før de gikk til hver sine 

klasserom. 
• Drømmeskolen er i gang. Elevmentorene i gang med sine mentorklassser. 
• Det er tilsatt 6 nye lærere i år. Alle har tidligere undervisningspraksis. 
• Våren 2022 er første år med eksamen etter ny læreplan og skolen er godt i gang med å 

forberede elevene. 
• Skolen har midler til å kjøpe inn lærebøker i engelsk, samfunnsfag, KRLE og matematikk. 

Ytterligere fag vurderes dersom økonomien tillater det. 
• Klasseturer i gang. 10. trinn drar på to overnattinger på Dagali og 9. og 8. trinn får en 

overnatting på Sæteren Gård. 
• Oppstart for fagdager er rett etter høstferien. Lærerne bruker en planleggingsdag på 

valgdagen til å forberede disse. 
• B-bygget er tatt i bruk med samlingssal, naturfagrom og lokalisering av H-klassen. 
• Skolen fortsetter ordningen med Koronaverter. 
• Ressurs til helsesykepleier er økt med 20% dette skoleåret. 

 
Sak 31 – 2021 Utlysning av stilling 
Den tredje stillingen som Rådgiver/Sosiallærer står fortsatt ubesatt. 

Sak 32 – 2021 Fellesarealet / bygg 
Skolens nye aula. Det planlegges mer aktivitet for eleven utover høsten. Samlinger på halve trinn 
eventuelt stolper er diskutert. Foreldremøtene holdes i aulaen for halve trinn. Gamle Hovseter 
skole skal været rivningsklart etter uke 40. 

Det ble tatt opp om det foreligger reguleringsplaner eller byggesaker for boliger i umiddelbar 
nærhet til FO-bygget og skolen. 

Sak 33 – 2021 Økonomi - tertialrapport 
Assisterende rektor redegjorde for den økonomiske situasjonen per august 2021. Det er enkelte 
periodiseringsavvik på lønn, innkjøp av læremidler og renhold. Det er noe usikkerhet rundt 
prognosene for refusjoner fra NAV. Skolen ligger an til et mindreforbruk på minst 1,4 mill. Det er 
varslet usikkerhet rundt kommunens økonomi i etterkant av pandemien og skolen styrer mot 
lavere mindreforbruk enn tidligere. Det forventes økte utgifter til sykefravær dette året. Skolen har 
gått til innkjøp av nye lærebøker i engelsk, samfunnsfag, KRLE og matematikk og vurderer 
ytterligere fag dersom økonomien skulle tillate det. Det er et viktig prinsipp ved innkjøp av 
lærebøker at personalet er samlet om de bøkene som kjøpes inn. 
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Sak 34 – 2021 Eventuelt 
Det ligger ute en høring på Skolebehovsplanen. For Hovseters del er det aktuelt at Holmen skole 
foreslås å skulle sende sine elever til Midtstuen skole. Hovseter ville uansett hatt plass til elevene 
fra Holmen innenfor de 8 parallellene vi skal bygges for. 
 
Neste møter 23. november 2021 og 18. januar 2022. 

    
    

 
Erik Eide      Evelyn Angell Veglo 
leder       sekr. 
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