
Hovseter skole 
 
Styremøte for FAU Hovseter 8.2.21 
 
Tilstede: Jens Olsen, Sissel Svestad, Siv Kjæreng, Mia Stoknes, Tom Erik Vågen, Hanne 

Melhus- Kittelsen, Kristel Alstad-Evjen,  
 

Forfall: Denise Krogh og Helle Sundby 
 
Agenda:  
 

1. Sette møtet: 
a. Referent; Siv 
b. Kommentar til møtereferat fra 19.10.20: Ingen 
c. Velkommen – Jens.  

Opplever at FAU har vært litt på tomgang eller vent, grunnet koronasituasjonen. 
Rektor/skolen opptatt av å lede skolen gjennom pandemi og ikke hatt ledig tid for 
møter eller interaktivitet. Neste møte med rektor er fredag 19.2.21 

 
2. Nettpatruljen- Jens  

Temakveld online torsdag 18.2.21. FAU foreslår at klassekontakter blir invitert og 
eventuelt tilsvarende ved Ris ungdomsskole. Nettpatruljen har selv foreslått tema 
som Sugardating, nettvett og sending av "nudes". Vi foreslår en time og noe tid til 
spørsmål = halvannen time ca. Jens ringer sin kontakt i Nettpatruljen i morgen og 
bekrefter dato. Jens vil sende ut en invitasjon til klassekontaktene i morgen. 
(11.02.2021: Invitasjon sendt ut til klassekontakter + FAU Hovseter og Ris Skole).  
 

3. Økonomi – Tom Erik  
Ingen inntekter forrige skoleår pga manglende salg av bokskap. Heller ingen store 
utifter pga avlyst juleball og 17.mai frokost. FAU betalte 18000 i tilskudd til klassetur 
for 10. trinn.  
 

4. Natteravn – Sissel/Siv 
Ønsker å gjenoppta aktiviteten som oppsatt etter vinterferien, men må være åpen 
for endring på kort varsel. Jens sender ut informasjon om dette til alle 
klassekontakter i sin neste mail, så sender Sissel og Siv ut forvarsel til de aktuelle 
klassene på vanlig måte 
 

5. Bokskap 
Helle ikke tilstede. Jens & Tom Erik vil ta opp med rektor på møtet i hvilken grad 
skapene kan bli tatt i bruk. De siste resterende skapene er overført til FO bygget, dvs. 
FAU eier alle sine opprinnelige skap, nå plassert i FO bygget. Avklares med rektor. 
 
 



 
6. 17.mai frokost 

Denise ikke tilstede, men hun vil koordinere denne jobben om det skulle bli 
arrangement. Sissel tok opp at det er fint om FAU allerede nå kan starte med å tenke 
på alternative arrangement på 17.mai, eventuelt klassevis, om å samle trinnet ikke 
lar seg gjøre. Her må vi se an smitteutviklingen, men ønskelig at FAU tar på seg 
ansvar her og kan komme med en oppfordring. Jens vil ha dette som tema på møtet 
med rektor. 

 
7. MS teams – Jens 

Jens har fått tilbakemelding fra Trond Arne Kvakkestad om at det ikke vil være noe 
opplæring av foresatte på denne plattformen, da vi ikke vil få egen tilgang. Elevene 
behersker dette godt.  
Tilbakemeldinger fra foreldre og egen erfaring fra enkelte styremedlemmer om at 
det kan være vanskelig å få oversikt. Det oppleves som om det gis ulik informasjon og 
ulikt opplegg i de forskjellige klassene på trinnet, også når det gjelder 
hjemmeundervisning. Også spørsmål om kalenderen i teams kan brukes., og hva som 
forventes av foreldrene. Jens tar opp tema med rektor 
 

 
8. Vannforsyningssaken- Kristel 

Ikke erfart bråk på skolen og ingen er plaget. Det sprenges hver dag kl 1230 men ikke 
støy. Må følge med på utviklingen når de graver seg lengre ned. Det følges litt med på 
stien i Merradalen som det har kommet en del vann på og som er blitt veldig glatt når 
det er kaldt. Ellers er gangveien blitt veldig fin! 

 
 

9. Klassetur – Jens/Mia 
FAU må bistå og pushe litt på 9.klassekontaktene for å sikre at dugnad igangsettes, 
sparing el andre tiltak. Diskusjon rundt om det er mulig å redusere kostnadene og 
likevel opprettholde et godt tilbud. Forslag om det er mulig å sette 2500 som maks 
pris. Mia har spurt rektor om hun tillater at alle 10. klassene drar samme sted 
omtrent samtidig (f,eks Dagali) for å få et rimelige og likt tilbud. Ikke ønske fra rektor 
om at mange klasser reiser samtidig uten at hun begrunnet dette. Kan anta at det er 
pga hensyn til smitte. Jens tar dette opp med henne på neste møte. 
 
Flere 9.klasser har nå booket Dagali til høsten (da som 10.klasse). Tom -Erik sendte ut 
informasjon til alle 9 klassekontaktene i høst om informasjon om tur og 
dugnadsinnsats (som ligger under FAU på skolens hjemmeside).  
Bør FAU være tydeligere på hva som kreves av minimum innsats for å kunne søke 
økonomisk støtte? Jens tar opp innholdet i skrivet på hjemmesiden med rektor- kan 
det snevers inn enda mer? 
 

10. Klasselister -Jens 
Ikke ennå 100% komplette, men så komplett som mulig ift. foresattes svar og 
respons. Oppfølging anses som ferdig, utestående foresatte som ikke har samtykket 
må kommunisere via kontaktlærer. Jens har fått lister med navn og telefonnummer 



på foreldre fra skolen som klassekontaktene ikke har fått tak i, og har formidlet 
enkeltkontaktdetaljer. Det har tatt altfor lang tid å lage komplette klasselister, tips til 
skolestart høsten 2021. 
 
 

11. Skoleball 
Jens hører med rektor om det finnes noe alternative lokaler/fellesrom som kan være 
aktuelle å benytte til skoleball, evnt et avslutningsball for 10. klasse, i stedet for 
juleball. Er Persbråten eller Voksenhallen alternativer? FAU ønsker å arrangere et ball 
for 10 klasse ut i fra gjeldende smittevernregler, og et mulig tidspunkt kan være etter 
muntlig eksamen. 
 

12. Ungdommer og Covid 
FAU håper at det vil være mulig å arrangere noen sosiale klassetreff utendørs når 
verste kulden er over og det er tillatt med flere personer samlet. Vi kan anmode 
klassekontakter om å ta initiativ når skolen har hatt gult nivå en periode, og det 
åpnes opp litt mer. (etter vinterferien) 
Jens har ikke fått tak i helsesykepleier på skolen og ingen innspill fra henne med hva 
hun tenker er behov for og hva FAU evnt kan bidra med. 
Digitale klassetreff med f.eks kahoot var et annet forslag 
 

13. Nærmiljønettverk 
Sissel har fått henvendelse fra utekontakt i bydel med spørsmål om vi kan ha 
interesse om å delta i et nærmiljønettverk som er ute på høring.  
Jens ber alle lese vedlegget/folderen fra Sissel til neste gang, så tar vi en diskusjon og 
avgjørelse da. 

 
 
 
 
9.2.2021 
Siv Kjæreng 
 
 
 
 
 


