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Hovseter skole	
	
 

Styremøte for FAU Hovseter 29.04.2020 på Zoom  

Tilstede: Nanna, Mona, Helle, Sissel, Knut, Morten F, Morten P, Evelyn (deler) og Siv (referent) 
Forfall: Ingen 
 
Agenda  

1. Sette møtet  
a. Referent  -Siv 
b. Innspill til agendaen: Nei 
c. Saker fra forrige styremøte:  

i. Klasselister - må foreldre samtykke? Ikke noe nytt. Morten F har igjen purret 
på Skolegruppe F  i Oslo KFU. 
 

2. Rektor orienterer  
a. Koronasituasjonen  

Ingen syke lærere, ingen syke elever. Hjemmeundervisning går ganske bra, men noen 
som syns det er mye jobb. De logger seg på og følger undervisningen. Jobber med å 
fange opp de som faller utenfor. Ca 20 elever som kommer på skolen noen timer i uka 
- de som trenger det og de som trenger ekstra oppfølgning.  
Rektor er spent på gradvis gjenåpning og tenker mye på dette. Hun er opptatt av at 
10. klasse får vist skriftlig kompetanse og 10.trinn vil prioriteres for å gjennomføre 3 
timers prøver. Rektor venter på nye retningslinjer 30.4. Hun håper at alle elevene 
kommer innom skolen på en eller måte før sommeren, og ser på ulike løsninger (f.eks 
kombinasjon av hjemmeundervisning og fjernundervisning) og jobber med logistikken 
rundt dette. 15 elever pr klasserom. Mange elever ønsker seg tilbake. 

 
Spesialklassen: alle lærerne er på jobb og er sammen men en og en noen timer hver 
dag. Skal være møte om hvilke regler som skal gjelde her. 
 
Oppstart 8. klasse: får ikke samlet alle, og foreldremøte kan heller ikke arrangeres. 
Rektor tenker alternativt. 
Avslutning 10. klasse: rektor tenker på hvordan gjennomføre 

i. 17.maifrokost  
– rektor ønsker å avlyse, men vil vente til neste uke mtp alternativer når vi 
kjenner til de nye retningslinjene. Nanna følger opp fra FAU overfor 
klassekontaktene 

ii. Juleballkjolemarked – blir ikke aktuelt år  
 

b. Rehabiliteringen 
Planlegger neste skoleår, flyttedato til FO bygget er 10.8.20. Alle elevene får plass, 
men aula og noen spesialrom som mat & helse, naturfag på Hovseter må brukes frem 
til jul. 
 

c. Annet? Ingenting  
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3. Vannforsyningssaken (Morten F)  

a. Orientere fra gjennomgang av dokumenter og møtet med VAV (29.april) 
Morten F og Nanna deltok på møte tidligere i dag sammen med Evelyn. Spesielle 
utfordringer for Hovseter (FO) : Støy ved sprengning, ventilasjon og trafikken i krysset 
Kommunen vil sette opp målere som måler støy, vibrasjon og støv, og det er ønskelig at 
skolen er fortløpende orientert om målingene. Dette gjelder spesifikt for Hovseter da 
tunnelen runder FO-bygget. Både Morten F og rektor syntes det var et godt møte. Vil vise 
tilbake til kommunen det de har lovet om de ikke følger opp. Morten F videresender mail 
med referat fra møtet med VAV til Huseby skole og Husebyskogen vel, og bydel for å 
invitere til samarbeid. For den som er interessert ligger det dokumenter under 
oslokommune.no under vann-og avløpsetaten. 

 
4. 10.klassetur (Knut og Morten P)  

a. Oppsummering av spørreundersøkelse: 
Viktig å starte planlegging tidlig 
Noen samlet inn penger (høyest budsjett) og noe dugnad 
Ca 1600-2600 kr pr elev 
Det vil nok bli en diskusjon i klassene ang turene til høsten. Vanskelig å gjennomføre 
dugnader i disse tider.  Nanna mailer klassekontaktene på 9.trinn for å be de avvente 
bekreftelser av turer/ passe på avbestillingsfrister.   
 

b. Revidering av retningslinjene: 
Forslag om å lage et felles og enkelt søknadsskjema, og med frist for søknad i april for 
å godkjenne i driftsstyret i mai.  
Morten P og Knut lager utkast til ny formulering om kontaktlærers og skolens rolle i 
forbindelse med økonomi/gaver. 
 

5. Innspill til høring om ny opplæringslov (Morten P og Mona) – frist til Oslo KfU 1.mai 
Oslo KFU utsatt intern frist til 15.mai og sendt mail med mer info om sitt synspunkt.  
Kapittel 2 i den nye loven omhandler foreldreinvolvering; Foreldre og elever skal delta i å 
styre skolen. Det vil være kommunen som har en plikt å påse at det skjer, og skolen må 
tilrettelegge/bestemme hvordan det skjer. Dette ansvarliggjør skolen i større grad enn i dag, 
samtidig som skolen organiserer dette på en måte som passer for sin skole. 
FUG har kommet med et innspill og er usikre på dette og uttaler at det er ingen garanti for at 
skolen gjør som de skal, og at det gir vel mye fleksibilitet. 
Diskusjon i styret med konklusjon om at vi ikke er bekymret for dette på Hovseter som er 
etablert og velorganisert skole.  

 
6. Årsmøte Tirsdag 26.mai kl. 19-20  

a. Innkalling, årsberetning og regnskap ut senest 12.mai, ansvar: Nanna 
b. Status rekruttering til styret ? Forslag til vara til driftsstyret ? Ansvar: alle følger opp 

personlige kontakter Nanna sender mail til klassekontaktene 
c. Status nye klassekontakter/hvem har stemmerett på årsmøtet? 

En pr klasse har stemmerett og det er klassekontaktene for 2019/2020. 
d. Forslag til saker som skal taes opp eller orienteres om ? 

Rektor siste halvdel av møtet om rehabilteringen og Drømmeskolen. 
 

7. Faste aktiviteter - noe som må diskuteres?  
a. Natteravn (Sissel): mottatt oppdaterte smittevernregler fra Natteravnene sentralt, 

men ble bestemt at vi avventer oppstart av ravning til skolen starter dersom det ikke 
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oppstår noen hendelser eller melding om noe spesielt. Møte mellom skoler i vår krets, 
Salto på trappene. 

b. Bokskap (Helle)- ikke noe nytt. Avventer befaring 
c. Juleball (Knut) – ikke noe nytt 
d. Økonomi (Knut) – ikke noe nytt 
e. Skolegruppe F: Nanna deltok på årsmøte i Oslo KFU 3.april. Det var totalt 26 

stemmeberettigede tilstede  - sannsynligvis pga en del støy på e-post og en reell 
valgsituasjon mht nye styremedlemmer.  
 

8. Eventuelt  
Forslag om å dekke noe av utgifter til 17.mai frokost dersom det arrangeres klassevis, men 
vanskelig å holde seg i nærheten av den prisen man klarer ved felles arrangement. 

 


