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Hovseter skole	
	
 
Styremøte for FAU Hovseter 06.02.2020 
 
Tilstede: Knut, Mona, Helle, Siv, Morten F, Nanna, Sissel (referent), Evelyn (første del), 
Forfall: Morten P 
 
Agenda  

1. Sette møtet (5 min) 
a. Referent - Sissel 
b. Innspill til agendaen? Ingen 
c. Ferdigstille referat fra sist. Ferdigstilt på e-post på forhånd 

 
2. Rektor orienterer (10 min) 

a. Høst 2020 Nye læreplaner, livsmestring, praktiske vinklinger – kunst og håndverk 
viktig fag 

b. Færre vurderinger – venter på direktiver – forholder seg til bystyret sine 
forventninger. Ped-senter har samarbeidet med 22 ungdomsskoler – mye på 
østkanten. Skal være trygg og varm ungdomsskolen – involvere seg i 
«drømmeskolen» Voksne for barn – prosjekt – alle skal føle seg trygge, ta vare på 
hverandre.  Nærværsfokus istedenfor fraværsfokus. 

c. Mulig agenda for stormøte til våren - Drømmeskolen.  
d. Skapene – gamle skap skal ut fra FO – så våre skap blir med på flyttelasset. Nye skap 

er på plass når Hovseter er renovert.  
e. 9 paralleller for kommende 8.trinn og de 2 påfølgende årene også – utfordrende! Det 

lyses ut 8 nye stillinger nå til Hovseter skole.  
f. Rutiner for klasseturer – ligger skriv ute – pris 2000-2500 kr. Idebank – alle sender 

inn rapport fra turen med rating på turen, oppholdet. Evelyn som har ansvar for 
koordinering av turen med lærerne. Støtte fra FAU – alle kan bidra med noe om det 
så er kr 100,- Egenandel til støtten?  SKAL være dugnader til klasseturen. Morten 
P/Knut tar dette inn i revidert dokument. 

 
3. Saker å diskutere med rektor (5 min) 

a. Klasselister - må foreldre samtykke? jfr presentasjon på Oslo KfU møte 20.november 
2020 (se siste side)  

i. Morten F spør om dette på møte Oslo KFU neste uke.  
 

4. Innkomne saker (10 min) 
a. Vannforsyningssaken – informasjonsplan og behov for mer proaktivt engasjement fra 

FAU/skolen? 
i. Klage over at det for lite informasjon til foreldrene – ligger på hjemmesiden 

til Hovseter. Informasjonsmøter på de nærmeste skolene, - åpent møte i 
slutten av mars. Rektor har forsøkt å forsikre seg om at Hovseter skole skal 
komme godt ut av det. Det kommer til å bli bråk, med sprengning, utkjøring, 
men Hovseter vil nesten være ute av FO før den mest intense perioden i 
2023. 

ii. Innkommet spørsmål fra 8.klasse til utbygger – Nanna videreformidler 
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iii. Ønske om møte mellom VAA og hele FAU-styret – Nanna ber om dette. 
Nanna sender ut info til klassekontakter om at de kan spille sine 
spørsmål/bekymringer inn til FAU. 

 
5. Faste aktiviteter - noe som må diskuteres? (10 min) 

a. Natteravn (Sissel) Koordineringsmøte 3.mars Salto – ny tid tidligere ravning – 20-24. 
Pause i ravningen nå til vinterferien.  

b. Bokskap (Helle) 9 stk på venteliste, 1 på venteliste etter jul som fikk – ingen flere 
betalinger før vi vet hva som skjer i FO. Innbetaling – Knut sjekker om alle som har 
fått har betalt. 594 skap pr.d.d. 

c. 17.maifrokost (Nanna) Nanna sender ut en annonse om 2 stk vil ta ansvaret  
d. Juleball (Knut) Mangler faktura for lyd/lys – kr 1000 i underskudd – nesten balanse 

i. Rekrutering til juleball organisering – Randi – Inger Helene /Knut følger opp 
e. Økonomi (Knut) Gjort opp 2019 – overskuddet stiger 
f. Skolegruppe F møter  

i. Sagene skole, tirsdag 11.02.20 kl 18:00-20:30 – Morten F deltar. 
ii. Årsmøte onsdag 2. april 2020 kl 19:00 i Auditoriet hos Voksenopplæringen 

(Helsfyr) – Nanna forsøker å få deltatt. 
 

6. Oppgaver å jobbe med (80 min) 
a. Foreldremøter 8. og 10. klasse (11.feb og 10.mars) (10 min) 

 Informasjonsmøte 7.trinn 11.feb kl 19 
Nanna stiller på alle. 

b. Rekruttering til styret og aktiviteter (17.mai og juleball) (alle) (15 min) 
i. Valgkomite? Nanna følger opp tre innspill (en frivillig, to tidligere engasjerte) 

c. 10.klassetur erfaringsoverføring/rammer/økonomi (Morten P/Knut) (15 min) 
i. Kontaktlærer som sender søknad til rektor – krav om budsjett, begrunnelse 
ii. Knut legger ut info på google drive – alle kommenterer før neste møte 

d. It’s (Morten F/Nanna) (15 min) 
i. Fått retningslinjer fra 2016 – skal finnes en mal for hvordan It`s skal brukes. 
ii. Urettferdig system for de som har barn som klarer å finne lett ut av 

systemet, mot de som ikke finner ut av dette fordi det er vanskelig for 
foreldre å finne lekser, ressurser, kriterier for hva som skal til. Og enda større 
utfordring for de som ikke kan norsk. Nanna ber om møte med Evelyn for 
seg og Morten F 

e. Andre oppgaver (15 min) – Ikke snakket om 
i. Ballkjoler 
ii. Styrke teamet rundt helsesykepleier 

iii. Forslag spilt inn til SMU (Nanna) 
f. Plan for våren (10 min) 

i. Stormøte for klassekontaktene? Nanna finner dato med Evelyn i mars/april. 
1. Drømmeskolen – psykososiale miljøet 
2. It’s 
3. Flytting/vannforsyning 
4. 10.klassetur/dugnad 

ii. Datoer styremøter (mars og mai) Nanna doodler 
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http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2019/12/Presentasjon-
omra%CC%8Adedirekt%C3%B8rene-november-2019.pdf	
 
I presentasjonen fra møtet i skolegruppe F 20/11-2019 kom område-dir input til 
klasseliste-problematikken (siste slide): 
  
Klasselister 
  
"Den 9. oktober 2019 sendte Utdanningsdirektoratet ut informasjon til skolene om at 
klasselister og elevlister er offentlige dokumenter, og at skoler som hovedregel kan dele 
ut klasselister til foreldre og elever hvis de ønsker det. 
Det at klasselister betraktes som et offentlig dokument, betyr i denne sammenheng at de 
er omfattet av offentlighetslovens regler om dokumentinnsyn. 
  
Uttalelsen til Utdanningsdirektoratet er i tråd med vår informasjon lagt på Tavla 9. 
september 2019 der vi skriver: "Det er viktig å understreke at Utdanningsetaten ønsker 
å bidra til at foreldre engasjerer seg og samarbeider. Dersom det er ønskelig at foresatte 
får klasselister fra skolen med kontaktinformasjon til andre foresatte, har skolene en 
mulighet til å dele ut klasselister. Skolene må da bruke et eget skjema ved innhenting av 
kontaktopplysninger (ligger i SATS) der foresatte gir sitt samtykke til at de ønsker at 
opplysninger om eleven og seg selv skal fremgå av klasselisten." Selv om det ikke er et 
lovkrav, har vi i Osloskolen valgt å be om samtykke for skoleåret 2019/2020. Grunnen til 
det er at ikke alle foresatte ønsker at kontaktinformasjonen de har gitt til skolen deles 
med andre. Krav om innhenting av samtykke i Osloskolen gjelder fortsatt. Mange av dere 
har allerede hentet inn samtykke, og fått en form på samarbeidet med de foresatte, slik 
at dette kravet allerede er oppfylt. Samtykket dere har hentet inn gjelder for skoleåret 
2019/2020, og uttalelsen fra Utdanningsdirektoratet sier ikke at det er galt å hente inn 
samtykke. 
  
Til neste skoleår vil vi vurdere om skolene fortsatt skal innhente samtykke." 

 
 


