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Møtereferat 
 
 
Tilstede: Tom Erik Vågen - foreldrerepresentant 

Mia Stoknes – foreldrerepresentant 
Live Bressendorf Lindseth – politisk representant 
Per Gunnar Næsmoen – politisk representant (for Wakeford-Wesmann) 
Terje Bjøro – politisk representant 
Lise Aarstein Bakkebø - ansattes representant 
Hallvard Kringstad – ansattes representant  
Tora Drolshammer - elevrepresentant 
Runa Rao Skirbekk - elevrepresentant 

Forfall:  Karsten Wakeford-Wesmann – politisk representant 
Møtegruppe: Driftsstyret  
Møtested: Hovseter skole, personalrommet 
Møtetid: 08.03.2022 17:00 
Saksbeh:   
Telefon:   
Vår ref Eglum 
Arkiv 027.0 
 
  

Sak 9 – 2022 Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent. Per Gunnar Næsmoen møtte for Karsten Wakeford-
Wesmann. 17. mai ble meldt som sak til eventuelt. 

 
Sak 10 – 2022 Godkjenning av referat fra 18. januar 2022. 

Godkjent. Dato for vårball er 5. mai. 
  
Sak 11 – 2022  Elevenes kvarter 

• Elevrådsstyret har hatt planleggingsmøte. 
o Positive tilbakemeldinger på hvordan lærerne har tatt opp krigen i Ukraina 
o Eksamen er avlyst 
o Mye bra arbeid rundt innføring av nye læreplaner 
o Arbeid med vurdering er vanskelig og må prioriteres fremover 

• Elevene ønsker å ha talentiade i storefri 
• Ungdommens Bystyre; 5 saker prioriteres og det oppleves at behovene øst og vest i byen 

er forskjellige 
• Nettvett bør være i fokus fremover 
• En del mobbesaker for tiden, med lærerne og ledelsen gjør en god jobb. 
• Drømmeskolen: elevmentorene er fremdeles med i arbeidet med å sveise 8. klassene 

sammen og gjør en solid jobb. 
• Elevene er fornøyd med oppleggene for fagdager. Gjerne flere opplegg ut av 

skolebygningen 
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Sak 12 – 2022  Lærernes kvarter 
• Det har vært to krevende år med korona. 
• Bra med økt aktivitet i atriet 
• Mange elevsaker i kjølvannet av pandemien 
• Fagdager går sin gang, det organiseres ekskursjoner f. eks til Byakrivet (8. trinn) 
• Elevene har fått søkt VG 
• Utfordringer på 8. trinn er i positiv utivkling 
• Personalfest 4. mars. 
• Ventilasjon som ble varslet om på forrige møte er blitt bedret. 
• Skolen må ha en drøfting rundt plattformer i bruk i skolehverdagen for å sikre god 

informasjonsflyt mellom elevene, foresatte, lærerne og ledelsen 
  

Sak 13 – 2022  Rektors kvarter 
• Skolen bruker minimale ressurser på investeringer i leide lokaler 
• Skolen er på grønt nivå og elevfraværet synker. 
• Utfordringer for elever som ikke ser skillet mellom skole og fritid så tydelig etter 

pandemien. 
• Forfatterbesøk på 9. trinn har vært vellykket. 
• Ruskonsulenten har besøkt 9. klassene. 
• Alle elever får en besøksdag på videregående skole på våren i 9. og på høsten i 10. klasse. 
• Drømmeskolen går sin gang på 8. trinn og oppleves som en styrke for skolen. 
• Eksamen 2022 er avlyst og det gjør at vi endre noe på vurderingsplanen for 10. trinn. 
• Fagdag som metode fortsetter og skal evalueres rett over påske. 
• Det arbeides med å få til økt elevmedvirkning 
• Ukraina – elevene er bekymret for situasjonen og mange føler maktesløshet og redsel og 

blir emosjonelt revet med. Lærerne arbeider nøye med problemstillingen og kildekritikk er 
kanskje viktigere enn noensinne. 

• Skolen har informert om ev distribusjon av Jod-tabletter 
• Språkiaden – Fremmedspråkkonkurranse og Hovseter er også i år representert i 

finaledagene. 
• Det organiseres kræsj-kurs i matematikk i forkant av tentamen for 10. trinn. 

 
Sak 14 – 2022 Elevundersøkelsen 

Hovseter har gode tall i Elevundersøkelsen 2021. Indeksene ligger på samme nivå som i 
fjor eller en anelse svakere. Skolens utfordringer er mobbetallene som det arbeides grundig 
med på alle trinn. Utfordring nr 2 er underveisvurdering og hvordan sikre enkle og 
lettfattelige meldinger som elevene forstår. 
 

Sak 15 – 2022 Strategisk plan 2022-2025 
Skolen ønsker å videreføre nåværende strategier med noen justeringer med tanke på 
relasjonsbygging og utfordringene vi har i elevmiljøet spesielt på 8. trinn. Planen som ble lagt 
fram i forrige møte ble vedtatt. 

Sak 16 – 2022 Årsregnskapsrapport 2021 
Skolen har et mindreforbruk på 4 473 000kr. Det har vært vanskelig å forutse økonomien under 
pandemien med tanke på signaler om i hvilken grad ekstraordinære utgifter kompenseres. Skolen 
har fremdeles en ubesatt stilling som sos.ped-rådgiver. Mindreforbruket overføres til budsjettåret 
2022 i sin helhet. For å redusere økningen mindreforbruket har skolen kapasitet til å øke 
aktiviteten noe. 
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Sak 17 – 2028 Fullstendighetserklæring 2021 
Fullstendighetserklæringen ble gjennomgått og vedtatt. 
 
Sak 18 – 2028 Eventuelt 

• 17. mai – Hovseter deltar i 17. maitoget som tidligere. FAU organiserer 17. mai-frokost for 
10. trinn før vi drar felles til byen. Lilleaker Janitsjar går foran oss også i år. 

• 17. mai arrangement på Røa kl 14.00 
• Valg av leder og nestleder utsettes til neste møte. 
• Neste møte 10. mai kl 17.00. 

 
    
    

 
Evelyn Angell Veglo 
rektor 


	Møtereferat

