
Hovseter skole 
 
Styremøte for FAU Hovseter 31.08.2020  
 
Tilstede: Jens Olsen (ny), Sissel Svestad, Siv Kjæreng, Denise Kohn (ny), Mia Stoknes 

(ny), Tom Erik Vågen (ny) og rektor Evelyn 
 

Forfall: Hanne Melhus-Kittelsen (ny), Kristel Alstad-Evjen (ny), Helle Sundby 
 
Agenda:  

1. Sette møtet: 
a. Referent; Tom Erik 
b. Innspill til agendaen: Ingen 
c. Velkommen og kort intro av eksisterende og nye FAU representanter 

 
2. Godkjenning av FAU styre 2020/2021:  

a. Styret ble konstituert som følger: 
- Leder: Jens Olsen 
- Nestleder: Mia Stoknes 
- Økonomiansvarlig: Tom Erik Vågen 
- Styremedlem: Kristel Alstad-Evjen 
- Styremedlem: Sissel Svestad 
- Styremedlem: Helle Sundby 
- Styremedlem: Siv Kjæreng 
- Styremedlem: Denise Kohn 
- Styremedlem: Hanne Melhus-Kittelsen 
- Styremedlem: Mia Stoknes 

 
b. Signaturrett 
Følgende har signaturrett hver for seg:  

• Leder: Jens Olsen 
• Nestleder: Mia Stoknes 
• Økonomiansvarlig: Tom Erik Vågen 

 
c. Postadresse 
FAU’s postadresse endres til: 

• Tom Erik Vågen, Røahagan 44b, 0754 Oslo 
 

Ovennevnte informasjon sendes til Brønnøysund.  
 

3. Rektor orienterer 
a. På plass i nytt bygg:  

Kommet godt i gang i nye lokaler, men det tar litt tid å få satt nye og gode rutiner 
i et bygg som er nytt for alle. Vi er over 700 elever og 70 ansatte. Ytterligere 



fasiliteter (blant annet naturfagrom og stort rom for samlinger (300kvm)) vil være 
klare i januar. Her skal vi være i tre år. 
 

b. Korona:  
Naturlig med mange henvendelser om oppmøte/være hjemme etc. Man følger 
myndighetenes anbefalinger hele tiden. Skolen har imidlertid ikke kapasitet til å 
tilby hjemmeundervisning via for eksempel Teams samtidig som 
klasseundervisningen går som planlagt. 
 

c. Bekymret for uønskede hendelser/aktiviteter rundt/i den gamle skolen: 
Det har vært en del uønskede hendelser som stygg tagging og annet hærverk ved 
den gamle skolen på Hovseter siden utflytting. Rektor har derfor vært nødt til å 
involvere politi, politikere, Undervisningsbygg etc for se hvordan dette kan 
forebygges fremover.  
 

d. Klasseturer 10. klasse: 
E og F har vært på klassetur til Dagali. God erfaring både med tanke på det sosiale 
og tilrettelegging/gjennomføring med tanke på smittevern. 
De andre klassene planlegger tilsvarende tur i løpet av september.  
 

 
4. Faste aktiviteter?: 

a. Natteravn (Sissel og Siv): Lister klare frem til høstferien. Trenger 8.-
klassekontakter for å organisere nye lister for perioden etter høstferien. Vil legge 
en oppdatert Natteravn-instruks (Inkl. Korona tillegg) på skolens hjemmeside. 
Tidspunkt for start og stopp for natteravn ble diskutert, men det var enighet om å 
beholde dagens tidspunkter inntil vi evnt vi har snakket med og avtalt noe annet 
med de andre skolene som også har natteravn i området. Sissel/Siv følger opp. 

b. Bokskap: En del av skapene er flytte over til nye lokaler, men ingen av skapene er 
ennå tatt i bruk av smittevernhensyn. Elevene bruker inntil videre bruke en tildelt 
bokkasse i klasserommene. FAU og skolen vil senere avtale hvordan vi best kan 
organisere tildelingen og bruken av bokskapene. FAU vil vurdere å selge de 
skapene som står igjen på skolen. Helle følger opp. 

c. Juleball: Må foreløpig utsettes til starten av 2021 grunnet Korona. Da har skolen 
også et bedre lokale som kan egne seg for gjennomføringen.  

d. 17. mai frokost: – ingenting. 
e. Økonomi (Tom Erik): Tom Erik vil ta over ansvaret når nytt styre er registret i 

Brønnøysund. FAU har gitt noen mindre tilskudd til to av klasseturene for 10. 
klasse. Feilaktig innbetaling for bokskap vil bli tilbakebetalt når vi får 
kontaktdetaljene på de det gjelder.  

f. Stormøte for klassekontakter: Holdes i den gamle aulaen for alle klassekontakter 
i uken etter høstferien; tirsdag 6. oktober. Mulig vi vil invitere Helesykepleieren. 
Jens følger opp.  

g. Årsmøte (mai): Se på eventuelle nødvendige endringer i vedtekter o.l. som bør 
presenteres for årsmøte (blant annet at årsmøtet faktisk ikke holdes i september)  
Tom Erik følger opp. 



h. Skolegruppe F møter o.l. : Rektor vil videreformidle kontaktdetaljene til FAU-
leder Jens for fremtidige møter.  
 

5. Midlertidige saker 
a. Vannforsyningssaken:  

Rektor har intet nytt å melde, usikker på når arbeidet faktisk starter. Kristel følger 
saken på vegne av FAU. 

b. Xtra butikken: 
Lederen for Xtra butikken melder om til dels stor pågang av elever, særlig når det 
er aktivitet mellom skolens nye lokaler og gammel gymsal. Ser gjerne at skolen 
involverer seg med tanke på Korona, nasking etc..  FAU og rektor er enige om at 
dette er butikkens eget ansvar, slik det også var for butikken på torget utenfor 
den gamle skolen.  
 

6. Uferdige tema/saker som kort ble diskutert  
a. Klasselister og deling (GDPR): Vi må se nærmere på behovet for og lovligheten av 

å distribuere klassekontaktlister på tvers av klasselistene. Blir punkt på neste 
styremøte 

b. ITs /Teams: Skolen har bestemt at alle skal bruke Outlook Teams fremover og det 
vil komme opplæring for både elever og foreldre. 

c. Helsesykepleier: Fristilt fra Koronajobbing. Skolen har nå Helsesykepleier på plass 
fem dager i uken. Rektor melder om stort etterspørsel.  

 
 
Jens kaller inn til neste møte. Helst fysisk dersom det er mulig. 
 
 
 
31. august 2021 
Tom Erik Vågen 
 
 
 
 
 


