Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hovseter skole
Møtereferat
Tilstede:

Erik Eide - foreldrerepresentant
Marit G. Wold – politisk representant
Live Bressendorf Lindseth – politisk representant
Benedikte Hallmo - ansattes representant
Hallvard Kringstad – ansattes representant
Tora Drolshammer - elevrepresentant
Runa Rao Skirbekk - elevrepresentant
Forfall:
Stine Arntsen Selfors – foreldrerepresentant, Kristoffer Gjelseth Dalbak – politisk
representant
Møtegruppe: Driftsstyret
Møtested:
Hovseter skole, personalrommet
Møtetid:
23.11.2020 17:00
Saksbeh:
Telefon:
Vår ref
Eglum
Arkiv
027.0

Sak 35 – 2021 Godkjenning av innkalling
Godkjent. Runa Skirbekk møtte for elevene. Stine Arntzen og Kristoffer Gjelseth
Dalbakk meldte forfall.
Sak 36 – 2021Godkjenning av referat fra 7. september 2021.
Godkjent.
Sak 37 – 2021 Elevenes kvarter
• Elevene opplever som godt at alle elevene er på skolen selv om det er noe smitte.
• Elevrådet er godt i gang med arbeidet.
• Fint at aktiviteter i storefri er i gang i B-bygget, det planlegges temadager som Rosa Dag,
Blå Dag, Halloween osv
• Blir avgiften som elever betalte inn i 8. klasse for bokskap refundert nå når bokskapene
ikke lenger finnes? Gjelder nåværende 10. trinn. Saken sendes til FAU.
• Elevene ønsker seg vannautomat og knagger.
• Fagdager fungerer greit. Organiseringen av Utdanningsvalgtimene er ny av året og
30minutter blir lite fruktbart. Elevene ønsker mer info om Videregående. Info intensiveres
nå framover mot søknadsfristen 1/3 og organiseringen av utdanningsvalg vil bli evaluert
før neste skoleår.
Sak 38 – 2021 Lærernes kvarter
• Lærerne er fornøyd med at skolene har vært åpne.
• Forberedelsene til juleball er i rute
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Det er flere saker med elever som sliter enn før. Kobles mot hjemmeskole og
koronaepidemien. Mer utfordrende elevgruppe på 8. trinn enn tidligere og ledelse og
rådgivere er tett på.
Det har vært ustabilt internett på skolen i høst. Oppfølging av fravær er vanskelig i det nye
administrasjonsprogrammet (IST) som Osloskolen innførte høsten 2020.
Lærerne uttrykker bekymring for hull i elevenes kunnskap som har oppstått under
pandemien samtidig som ny læreplan innføres. Det er krevende å oppfylle alle krav.

Sak 39 – 2021 Rektors kvarter
• Klasseturer er gjennomført på alle trinn. Enkelte klasser på 8. trinn har måttet utsette tur til
våren.
• Elevrådet er bedre i gang enn på mange år og mer aktive.
• Halve fagdager er nytt dette året med oppstart etter høstferien. Evaluering er startet opp
med tanke på justeringer av deler som ikke fungerer så godt som man trodde.
• Juleball for 10. trinn 9. desember.
• Utfordringer rundt årets 8. trinn. Det arbeides med rammer, regler og felles holdninger.
• Skolen er i ferd med å etablere nye tradisjoner som er tilpasset dette bygget.
• 8. trinn skal prøve ut nye prøveformer i norsk og engelsk før jul.
• Det blir noen endringer i personal fra nyttår grunnet permisjoner som avsluttes og andre
som påbegynner permisjoner.
• Massetesting av elevene er i gang igjen etter høstferien,
Sak 40 – 2021 Strategisk plan 2021-2024
Strategisk plan for de neste fire årene skal vedtas i januar og skolen planlegger å videreføre
nåværende strategier med noen justeringer med tanke på relasjonsbygging og utfordringene vi har
i elevmiljøet spesielt på 8. trinn.
Sak 41 – 2021 Økonomi
Skolen har fremdeles god økonomi. Det er rom for innkjøp av nye lærebøker i fremmedspråkene.
Innkjøp av PC'er er blitt en langdryg affære på grunn av forsinkelser i levering, men vi har tro på
at bestillingene fra mars kommer i hus før jul. En stilling i rådgiverteamet står fremdeles ubesatt
og vil bli lyst ut på nytt i løpet av våren.
Sak 42 – 2021 Eventuelt
Driftsstyret ønsket å poengtere at rektor gir god og fyldig informasjon om skolens drift i møtene.
Driftsstyret er imponert over innsatsen til lærerne på Hovseter.
Neste møte er 18. januar 2022.
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