Hovseter skole

Styremøte for FAU Hovseter 23.03.2020 på Zoom

Tilstede: Nanna, Mona, Helle, Morten F, Morten P, Sissel, Siv (referent) og Evelyn (deler av
møtet)
Forfall: Ingen
Agenda
1. Sette møtet (5 min)
a. Referent: Siv
b. Innspill til agendaen: Ingen
c. Saker fra forrige styremøte
i. Klasselister - må foreldre samtykke? jfr presentasjon på Oslo KfU møte
20.november 2020 – fikk Morten F sjekke på Oslo KFU-møte?:
Morten orienterte om at det er endringer i ledelsen hos Utdanningsetaten,
men regner med at nye retningslinjer vil komme i løpet våren og vil gjelde fra
neste skoleår.
Sitat fra tilbakemeldingen fra «Oslo KFU, som skulle i utgangspunktet delta i
et møte vedr klasselister og prosessene rundt dette nå i april, men i lys av den
spesielle situasjonen vi er i nå, er jeg litt usikker på om det møtet avholdes
som normalt. UDE er jo også i en krevende situasjon, men vi skal følge opp
dette sammen med andre ting nå snarlig. Så fort vi har planene for eget
årsmøte på plass, settes fokus videre på dette.
Det samme gjelder for så vidt omorganiseringen i ledelsen av Utdanningsetatens, som ikke er ferdig landet enda. Her trenger vi også mer informasjon
fra UDE om hvordan dette vil påvirke f.eks Oslo KFU og skole-hjemsamarbeid.
Vi kommer tilbake når situasjonen er litt mer oversiktlig.»
2. Rektor orienterer (20 min)
a. Koronasituasjonen: Alle lærene jobber på hjemmekontor, må lage veien mens vi går,
2 elever påvist Korona, noe influensa hos både elever og lærere. Lærerne jobber med
å skaffe seg vurderingsgrunnlag, særlig 10.klasse er opptatt av dette. Lærerne syns
det går bra. Rektor skal ha møte med lærerne dagen etter og hun vil undersøke hva
elevene syns. Trinnlærerne har kontakt med alle lærerne. Samtlige elever skal ha
tilgang til Internett hjemme og alle har fått tilbud om å ta med PC hjem ved behov.
Arbeid med beredskapsplaner, som hvordan opprettholde undervisningen dersom det
skulle oppstå mye sykdom hos lærerne. Rektor vil sende ut en mail til dagen etter
møtet.
i. 17.maifeiring: rektor har ikke noe mer informasjon, uvisst om hvordan årets
feiring vil bli
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b. Rehabiliteringen: Flytting foreløpig etter planen, men skolen må jobbe med flere
senarioer ut i fra hvordan Korona-situasjonen kan påvirke prosessen. Manglende
vedtak fra Bystyret om eventuelle endringer på tilbygget, pga av situasjonen rundt
Korona. Skolen har fått beskjed om at Omsorg+ ikke vil få midler til de omfattende
prosjektene de hadde i forbindelse med heving av Hovseterveien og garasjeanlegg
under Hovseter skoles tilbygg. Skolen avventer prosjektplaner uten involvering av
Omsorg+, men arbeider for at den opprinnelige planen om ferdigstillelse vil holde.
c. Annet: Skolen har etablert hjertetelefonen. Skolen er bekymret for de elevene som
helsesykepleier og sosiallærer vanligvis har mye kontakt med. Det er fokus på å følge
disse elevene opp, og PPT-rådgiver bistår med dette arbeidet.
3. Saker til diskusjon med rektor (15 min)
a. Vannforsyningssaken – skal vi gjøre mer? Styret i FAU Huseby har sendt inn en
grundig klage som FAU Hovseter har fått tilgang til. De mener bl.a. at prosessen har
gått fort, og at konsekvenser av støy, støv og trafikkmengde ikke er ordentlig utredet.
Rektor ser at det kanskje er noe informasjon som ikke er fremkommet. Morten F
mener at prosjektet nok vil gå uansett, men at man kan jobbe med tilpasninger og
det er bedre ressursutnyttelse å samarbeide med FAU Huseby som allerede er godt
inne i saken. Morten F kontakter Huseby FAU og kommer tilbake til FAU Hovseter og
rektor.
4. Faste aktiviteter - noe som må diskuteres? (20 min)
a. Natteravn (Sissel): Natteravn er innstilt denne perioden inntil videre, men vi hadde en
liten diskusjon om det er behov for at foreldrene er ute likevel. Enighet om at ingen
kan tvinges til å gå, og at det er utfordringer med å ta kontakt når man skal holde
avstand. Det kan oppstå uheldige situasjoner der natteravnene kan trues med å
smittes. Siv kontakter Ungdomsavsnittet i politiet for å høre litt om hva vi foreldre
eventuelt kan bidra med.

b.

c.
d.
e.
f.
g.

Sissel og Siv deltok på koordineringsmøte for natteravnene og Salto i de vestlige
bydelene 3.3.20. Det ble avtalt et nytt møte mellom FAU repr på de skolene som har
oppmøte Røa kirke (Hovseter, Steinerskolen, Bjørnsletta, Øraker og Montessori (nylig
startet)), men som ble avlyst pga Korona. Vi ønsker å diskutere videre tidspunkt for
ravning, felles oppmøtested med de andre bydelene på Majorstua for å skape større
motivasjon hos foreldrene, m.m. Noen av skolene trenger litt hjelp til bedre rutiner,
og Hovseter blir sett som et godt eksempel.
Bokskap (Helle): Venter på befaring på FO-bygget som er utsatt pga Korona. Helle
må ha oversikt over antall elever og om det er plass til skap til alle. Avventer pga
situasjonen, følges opp over påske når vi vet mer. Må vite helst i begynnelsen av juni
mtp å bestille flere skap.
17.maifrokost (Nanna): Uvisst hva som skjer i år men Nanna fortsetter jobben med å
skaffe foreldrene fra hver 10.klasse til komite i tilfellet det blir frokost. Mulig hun selv
tar hovedansvaret for koordinering dersom ingen andre melder seg.
Juleball (Knut): Knut og Mona skal forespørre hver sin potensielle arvtager i
komiteen.
Økonomi (Knut): står i ro, bortsett fra en forsinket utbetaling fra juleballet.
Stormøte/Årsmøte – mai versus september?: Ønskelig med årsmøte på våren/i
slutten av mai, 2 ukers varsel, stormøte i mars avlyst. Ønske at Evelyn sender mail til
barneskolene om tilbud om å være med i FAU styret når dato for årsmøtet er satt.
Skolegruppe F møter o.l.
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i. Årsmøte torsdag 2. april 2020 kl 19:00 blir muligens online: Nanna forsøker å
få det med seg.

ii. Innspill til høring om ny opplæringslov innen 1.mai (se vedlegg 2): Morten P.
og Mona ser på dette til neste gang.
iii. Referat fra siste møte ligger her:
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-f/
2020 - 11. februar, Sagene skole: Agenda – Referat – Presentasjon
områdedirektørene
5. Status for oppgaver vi jobber med (20 min)
a. Rekruttering til styret, aktiviteter (17.mai og juleball) og klassekontakter
(Nanna/Knut/alle) : Se over.
b. 10.klassetur erfaringsoverføring/rammer/økonomi (Morten P/Knut): Nanna sender
ut spørreundersøkelse til klassekontaktene for erfaringsoverføring. Diskusjon rundt
instruks og søknad om støtte, uklart hvordan deling av ansvar er mellom skole og
FAU. I dag er det skolen som gjennomfører og foreldrene organiserer og skal smale
inn pengene. Det er derfor ønskelig at skolens og FAU’s informasjon er oppdatert og
samkjørte. Klassetur og dugnad kan være tema på stormøte. Usikkerhet rundt
hvordan Korona vil påvirke dugnad/økonomi til turene.
Alle til neste møte: tenke på premisser for å søke penger, se på retningslinjene på
nettsiden og Knut sitt utkast på Google Drive og komme med innspill på endringer.
Nanna tar kontakt med Evelyn når vi har en oversikt over spørsmål, ønskede
endringer og tillegg i dagens infoskriv.
c. It’s (Morten F/Nanna): forsøkt å kontakte rektor for et møte, men ble hindret av
Korona. Temaet ble lagt på is til neste FAU-styre i lys av rehabilitering og Korona som
også gir helt nye erfaringer med digital kontakt med elevene. Oslo skolen har
dessuten bestilt nytt IT-system, Visma som er forsinket.
UDEs Digitaliseringsstrategi og handlingsplan for 2020:
Oslo KFU har nå fått bekreftet at denne er vedtatt og OK å dele videre. Morten F delt
den med FAU-styret.
6. Eventuelt (10 min)
a. Forprosjekt Hovseterdalen, høringsfrist 27.mars se e-post fwd av Evelyn 20.mars:
Høringsfrist 27.3. Vi anser det som mer en beboersak, enn en FAU-sak, slik saken står
nå, og videresender ikke info til alle foresatte via klassekontaktene.
b. Innspill fra Sissel om juleballkjolemarked før 10. Klassene slutter på skolen, evt
sammen med andre skoler i området. Kan dette være noe for elevrådet, SMU? Vi
skyver å på dette til over påske.
c. Neste møte: Nanna doodler for et møte i slutten av April
Bogstad, 31.3.20
Siv Kjæreng
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