Hovseter skole
FAU Hovseter høstmøte 6. oktober 2020
Tilstede:

Fra FAU: Jens Olsen, Sissel Svestad, Siv Kjæreng, Denise Kohn, Mia Stoknes,
Tom Erik Vågen, Kristel Alstad-Evjen, Helle Sundby og Hanne Melhus-Kittelsen
Rektor Evelyn, Kontaktlærer Trond Arne Kvakestad
Samtlige klasser var representert ved en klassekontakt/vara.

Agenda:
1. Velkommen med agendaoversikt og registrering av deltagere/klassekontakter
v/FAU-leder Jens Olsen
Orientering om FAU: FAU har et eget område på Hovseter skoles hjemmeside:
https://hovseter.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/. Der legges det ut info
om FAU, referater fra møter, info om natteravning mv.
FAU forsøker å få til temakveld for klassekontaktene. Aktuelle foredragsholdere kan
være fra Politiets Nettpatrulje eller skolens helsesøster.
Informasjon om det nye systemet med elektroniske klasselister. FAU-leder var svært
tydelig på at skolen, FAU og klassekontaktene må arbeide aktivt for å få flest mulig til
å registrere seg på klasselistene, mer om dette under punkt 4.
Klassekontaktene vil få utdelt liste over alle de andre klassekontaktene for å kunne
formidle kontaktdetaljer på tvers av klassene.
2. «Evelyns Frikvarter» ved rektor
Informasjon om:
• Flyttingen til FO-bygget. Rektor har bedt om å få leskur utenfor FO-bygget,
men det får vi ikke. Skolen vil fremover bli delt inn i to kohorter med ulike
tidspunkter for friminutt.
• Skolens drift på gult smittenivå
• Fokus på å redusere mobilbruk i skoletiden. Frem til for et par år siden har
mobilbruk på skolen ikke vært noe stort problem. Nå er rektor bekymret fordi
mobilen tar for mye oppmerksomhet og skaper forstyrrelser i
læringsarbeidet. I tillegg medfører den omfattende mobilbruken en ugrei
språkbruk og "attitude" hos elevene. Skolen ser på tiltak for å redusere
mobilbruken på skolen. Elevrådet skal involveres. Viktig at foreldrene tar opp
dette hjemme også.

•

Rektor er opptatt av at skolens tradisjoner med juleball, 17. mai frokost,
trinnsamlinger osv. videreføres så godt det lar seg gjøre på tross av nytt bygg
og Covid-19.

3. SaLTo ved Isabel og Simen
SaLTo (Sammen Lager vi et Trygt Oslo) er Oslo kommune og Oslo politidistrikts
samarbeidsmodell for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og
unge. Målgruppe primært 12-22 år. Mer info her:
https://www.oslo.kommune.no/prosjekter/salto-sammen-lager-vi-et-trygt-oslo/#gref
Det ble orientert om det tilbudet SaLTo gir ungdommen, foreldre, skolene mv, se
vedlagte presentasjon.
Simen er ruskonsulent på skolen. Han er på Hovseter skole 3-4 ganger i løpet av et
halvt år. Han informerer i klassene, men er også tilgjengelig ellers på skolen, i
friminuttene, snap chat osv. for spørsmål og råd. Elevene kan være anonyme. Han
poengterte at foreldrene ikke må tro at hasj nå er det samme som for drøye 10 år
siden. Dagens hasj er langt sterkere nå enn det var tidligere.
Aktuelle nettsider:
https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydel-vestre-aker/ung-i-bydel-vestre-aker/
https://hovseter.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/ruskonsulentfor-ungdom/
4. MS Teams IKT plattform ved Trond Arne Kvakestad (IKT-ansvarlig på
Hovseter skole)
Aktuelle apper mv.
1. Skolemeldingsappen – Fra mobil
2. Portalen - Tilgjengelig ved innlogging fra skolens hjemmeside.
Skolemeldingsappen heter "meldinger" på Portalen.
"Klasselister" ligger også her. Skolen vil sende ut en skolemelding der de ber flere
foreldre sette seg på klasselistene. Her er mer informasjon:
https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/klasselister-i-skolemelding-ogskoleplattform-oslo/
• IST Everyday: her finner man halvårsvurderinger, timeplan, registrert
fravær og anmerkninger.
• MS Teams: tilgjengelig for elevene via Portalen. Foresatte har foreløpig
ikke tilgang MS Teams eller Teams rommene, kun kalender. Er under
videre utredning.
5. FAU informasjon
•

Økonomi - Økonomien i FAU har historisk vært god. Fremover mer usikkert. FAUs
inntekt har vært basert på utleie av bokskap til elevene. Nå er det foreløpig ikke

bokskap åpnet på skolen grunnet avstand og Covid-19 regler. Vurderes løpende.
FAUs utgifter har vært vedlikehold, bidrag juleball, 17. mai, foreldreforedrag,
bidrag klasseturer 10. klasse.
•

Status klasseturer - Retningslinjer for støtte, dugnader, sparing, etc. 9. klasse
oppfordres til å tenke dugnad, sparing, forberedelse til reisekostnader på ca.
2500 kr.

•

Natteravn status - foresatte i klassen skal gå 2-3 ganger i løpet av et
år (fredag/lørdag). 8. klassene har ikke fått beskjed om datoer
enda, mer info kommer snart. Første runde for 8. klasse er i slutten
av november.

•

Juleball – det blir ikke juleball i desember slik det pleier. Det er foreløpig flyttet til
januar. FAU vurdere å lage en Facebook side for formidling av ballkjolesalg.

•

17. mai frokost – ingen info.

•

Vannsaken – I november 2019 ble det lovet at det skulle anlegges en ny gangvei
som skulle gå rundt Hundejordet i anleggsperioden. Etter høstferien er imidlertid
gang- og sykkelveien sperret uten at det er laget noen slik alternativ gangvei.
Barna som kommer fra Røasiden må da gå rundt Huseby skole. FAU jobber aktivt
for å få til en akseptabel ordning.

6. oktober 2020
Hanne Melhus-Kittelsen – FAU Hovseter Skole

