Hovseter skole

FAU – Rektor møte Hovseter Skole – 19. feb 2021 (09:00-10:15 online)
Tilstede:
FAU: Jens Olsen (leder), Mia Stoknes (nestleder), Tom Erik Vågen (økonomi)
Skolen: Rektor Evelyn, Brita James-Eide (Inspektør), Martin Selfors (Kontaktlærer)
(Møtet erstattet det tradisjonelle FAU leder & rektor januar nyttårsmøte, med utvidet deltakelse).
Neste møte: 7. april 15:30 på skolen med befaring av lokale og bokskap.
Referent: Jens
Agenda:
•

•
•
•
•

Rektor oppsummerer et utfordrende skoleår i Koronatiden med skole vekslende på gult og
rødt smittenivå. Fokus på å opprettholde ordinær undervisning uansett situasjon, både
online og fysisk, inkludert midlertidig karantene for elever og ansatte. Skolen har kun hatt ca.
1 klasse på hvert årstrinn og noen ansatte ute i karantene i 2020.
Lærerne skal ha skryt for den innsatsen som er lagt ned i Koronasituasjonen. Om ikke alt har
vært perfekt (digital) skolehverdag i en ny situasjon, er rektor veldig fornøyd med stabens
innsats og gjennomføring.
Foreldremøter har vært noe redusert, men også gjennomført klassevis for foresatte på 9.
trinn online via MS Teams plattformen.
FAU oppsummerer en samtidig periode som har medført noe «tomgang», men i beredskap
ved behov. Noen tradisjonelle saker, møter og temakvelder har FAU allikevel gjennomført
fysisk eller online ihht. løpende Korona restriksjoner.
FAU ser nå fremover mot våren med ekstra fokus på 2 viktige 10. kl saker:
o 17. mai frokost
o «Avslutningsball»

Saker:
Natteravn:
Starter opp etter vinterferien med vaktlister fra FAU distribuert i høst.
Bokskap:
Løsningen med bokkasser i klassene fungerer bra for elevene, og bokskapene opptar ekstra kvm
plass som elevene vil ha nytte av frigjort i et trangt skolebygg.
FAU bes vurdere å selge samtlige FAU eide bokskap overført til FO bygget. Ved retur til Hovseter
Skole oppusset bygning, er det nærliggende å se på (redusert) inntekt på bokskap for forvaltning av
nye bokskap, da disse vil være i Undervisningsbygg eie.

MS Teams skoleplattform:
Lærere og elever har kommet i gang og får erfaringer med bruk av plattformen. Ulik bruk av
plattformen på hvert årstrinn ift. bruken av ITS de senere årene. Det er ikke tatt stilling til videre
behov for opplæring og tilgang på ulike deler av plattformen for foresatte.
Samtidig registrer FAU at lærerne bruker valg av ITS eller MS Teams ulikt, og at det oppleves
merkbare forskjeller i bruken av innenfor MS Teams plattformen hos lærene i ulike klasser. Spesielt i
informasjonen som fordeles mellom kalenderfunksjonen og de lukkede mappene hvor kun lærer og
elever har tilgang, ikke foresatte.
FAU vil sette ett fokus på bistand til en hjelpeprosess som gjennom modningstiden med ny plattform,
sikter på å etablere en «best practise» beskrivelse - som mulig «styrepinne» for lærerne.
Klasselister:
Endelig avklaring på at klasselister er å anse som offentlig tilgjengelig, inkludert email informasjon på
foresatte. FAU vil be om innsyn og skoleadministrasjonen deler lister med FAU, som igjen hjelper
klassekontakter med fullstendige klasselister.
https://oslokfu.no/utlevering-av-klasselister/
Nærmiljønettverk & Mental helse blant skoleungdommen:
Tema skal sees på i økende grad mot våren og neste møte. Det ble ikke tid til grundig gjennomgang,
da vi også venter på undersøkelsen fra «Ung i Oslo 2021". Helsetjenesten / helsesøster har ikke 100%
operativ dekning på skolen, selv om stillingen har vært 100% besatt, når fast helsesøster har vært
sykemeldt siste halvår 2020.
Klassekontakter & sosiale initiativ.
• Rektor melder at sosiallærer funksjonen på skolen har blitt styrket i antall i Koronatiden, og
helsesøster tjenesten noe operativt redusert.
• Klassene etterspør forslag felles aktiviteter og sosiale tiltak for skoleungdommene.
10. klasseturer høsten 2021:
9. kl klassekontaktene er i gang med koordinering av reiselokasjon og organisering av
dugnadsinnsats. Hovedreisemålet er Dagali med en kostnadsramme på ca. 2500 kr.
FAU ønsker at alle klasser søker å holde seg innenfor denne «normen» av reisemål og kostnad,
spesielt når eventuelle støtte til kostnader må søkes om fra foresatte.
9. kl og alkohol / fester:
Status / inntrykk fra skolen? Ikke diskutert i dette møtet, tas mot våren og neste FAU møte.

10. trinn: 17. frokost og Avslutningsball (omdøpt juleball)
Martin Selfors (kontaktlærer) er fremdeles skolens representant og koordineringsperson.
•

17. frokost skal planlegges gjennomført så langt overhodet mulig innenfor gjeldende Koronaretningslinjer, og så langt mulig uten kostnader i planleggingen. Dette kan medføre vurdering
av ulike lokaler, oppdeling av årgangen, eventuelt ute-arrangement. Lilleaker Janitsjar
inkludert.

•

Avslutningsball skal planlegges for gjennomføring så langt mulig før det påløper utgifter for
FAU eller skolen. Røa Storband har vært bruk i juleball sammenheng.

•
•

Tidspunkt: Foreløpig dato torsdag 27. mai 2021.
Tenke kreativt og nytt, men innenfor Korona retningslinjer: Finne riktig lokale eller fasiliteter
både innendørs og utendørs. Arrangeres som helt årstrinn, også vurdere oppdeling. Vurdere
enklere buffet, kontra 3-retters middag. Vurdere utendørs selskapstelt. Andre vurderinger.

FAU følger opp begge saker ved å dele 9 FAU medlemmer i 4+5 i planleggingsfasen for begge
arrangement, og fullt FAU styre i gjennomføringen, samt nødvendig antall foreldre.
•
•

17. mai frokost: Lead: Denise Kohn, Team: + 3 FAU
Avslutningsball: Lead: Mia Stoknes, Team: Tom Erik + Jens + 2 FAU.

7. april 15:30 møte med rektor inkluderer befaring på skolen og avklaringer rundt lokale og detaljer
for begge arrangement (samt salg av bokskap).

21. feb 2021
Jens Olsen – FAU Hovseter Skole

