
Referat - FAU & rektor møte – 4 februar 2020 

Tilstede:  

• Rektor Evelyn Angell Veglo 
• Assisterende rektor: Roger Eglum 
• FAU leder: Jens Olsen  
• FAU økonomi: Tor Erik Vågen 

Agenda / Saker:  

1. Restpunkter fra høstens foreldremøte.  
2. Undervisningen 10. trinn gjennom covid og exit til sommeravslutning. 

a. Hvordan fungerer undervisningen for elever som er hjemme grunnet smittet eller 
karantene? 

b. Hvordan klarer lærerne å legge ut fagplan og lekser i takt med elevers fravær? 
3. Mental helse hos elevene. 

a. FAU ønsker et tettere samarbeid med helsesøster tjenesten.  
b. 10. kl er noe (mentalt) stresset for ikke å få den undervisningen de ønsker i 

innspurten av 10. kl. Med bakgrunn i endringer grunnet covid. 
4. Skoleballet - hvordan forbereder FAU så langt mulig? 
5. 17. mai frokost og juni 10. kl avslutning. 
6. Eventuelt 

Referat: 

1. Restpunkter høstmøte 26. oktober:  
a. Fravær og anmerkninger – FAU har forslag til rutine som presenteres på neste FAU 

møte i mars.  
b. Skoleplattformer: Manglende beskrivelse for foresatte – instruksen som ligger på 

skoleplattformen under «Infosider» ved innlogging, kopieres også over til skolens 
eksterne FAU sider. Enklere tilgang for foresatte. FAU påpeker at pålogging til ITS og 
IST finnes på skolens websider, men ikke pålogging til MS Teams kalender.  

c. 10. kl skoleturer og rabattert pris hos Dagali – Ikke avklart.  
d. Salto foredrag – Kommer foredrag på vårparten – indikert ikke avklart «Parenthood». 

2. Rektor orienterte om skole- og undervisningssituasjonen:  
a. Smittesituasjonen gir variabelt til mye fravær på elever og til dels lærere. 
b. Smitte også på lærere, men ikke stor utfordring grunnet covid. Mange unge lærere 

som igjen utløser svangerskapspermisjon og pappapermisjoner som normal 
fraværsårsak. Summen av disse fravær er tidvis utfordrende. 

i. Skolen skaffer vikarer så lang mulig.  
c. Barneskolene er hardere rammet enn Hovseter og ungdomsskolene. 
d. Rektor oppdaterer foresatte via skolemeldinger.  
e. Undervisningen (10. trinn fokus) har blitt sårbar i fremmedspråk, i all hovedsak 

grunnet hjemmeundervisning. 
i. Skolen setter opp ekstra tilbud om kurs i spansk, tysk, fransk. 

1. NB! Tilbudet og kapasiteten er rettet inn mot de laveste karakterene, 
ikke for å vippe en høy karakter enda høyere.  

ii. Matematikk ser mindre utfordringer i samme periode.  



f. Studiespesialisering vs. Yrkesfag har fått økt tematikk med samfunnets uttalte behov 
for stort antall yrkesfag/jobber. Dette kan påvirke samtalen med rådgiverne.  

g. Mobiltelefon: Rutinen er at mobiltelefon skal være i sekken i skoletimen, en del 
elever klarer ikke mobilpause i 50 min, tema til forbedring og foreldre dialog med 
eleven.  

3. Diskutert:  
a. FAU adresserte forsiktige bekymringsmeldinger til undervisningen, etter covid påført 

hjemmeundervisning og andre ikke gunstige læresituasjoner. Tidsrommet fram til 
sommerens eksamener (hvis det blir) og avslutning blir ekstra viktig for elevene 
gjennom «siste del» av covid perioden.  

b. FAU har flagget at elever som er hjemme fra skolen grunnet sykdom, karantene eller 
andre grunner, må sikres tilgang til lekser, fagplaner, og den info eleven trenger for å 
henge med i fagtemaene samtidig med elevene på skolen.  

c. FAU mener ikke at lærerne skal utføre fysisk undervisning på skolen og digital 
undervisning for elever som må være hjemme, samtidig. Dette gir dårligere løsning 
for begge lokasjoner, og karantene ved sykdom er nå redusert til 4 dager pt.  

d. Fagdager – skoleledelsen har inntrykk av at disse har fungert bra. FAU kommenterer 
at elevrådet bør bli spurt hvorvidt fagdagene har fungert som planlagt. 

e. MS Teams kalender – FAU stiller spørsmål rundt tilgang, påloggingslink – hvordan 
foresatte skal logge på og hvilken informasjon finnes for foresatte. Skolen opplyser at 
foresatte nok må bruke elevens MS Teams tilgang eller sammen med eleven, for å få 
ut informasjon om faget, lekser o.l. 

i. Aksjonspunkt for skolen å opplyse om MS Teams pålogging.  
f. Mental helse:  

i. Skoleledelsen ser økt utfordring med elevens mentale helse gjennom Covid 
perioden. Det har skapt nye utfordringer, mere bekymring, redusert 
oppmøte, mere stress, angst og press blant elevene. De fleste takler det fint, 
men økte utfordringer på flere elever er reelle. 

ii. Helsetjenesten (Johannes) er tilbake på 100% stilling etter rekruttert til 
vaksinetjeneste. 

iii. Helsesøster 20% tilleggstjeneste for samtaler er på plass og mye brukt. 
Utvide tjenesten er til vurdering.  

iv. En skolepsykolog er tilsted 1 dag / uke – vurderes også for 2 dager. Se også 
skolens websider med info.  

4. Juleballet:  
a. Omdøpt til «Vårball» og dato er torsdag 5. mai i skolens atrium B-bygget. 

5. 17. mai frokost - planlegges for gjennomføring i skolens atrium (B-bygget).  
6. Skoleavslutning juni - planlegges for avslutning i Hovseterhallen 16. juni med alle elever.  
7. Eventuelt: 

a. Innført nye elementer i skoledagen for å booste miljø og trivsel:  
i. Klasse Quiz.  

ii. Åpent i storefri i kunst & håndverk. 
iii. Musikkrommet er åpent. 
iv. Bordtennisbord er kjøpt inn.  

b. Neste skoleårs blir rekordstort med ca. 250 elever. Antall plasser for søkere fra 
utenfor skolekretsen til ledige plasser kan bli redusert.  

c. Hovseterhallen – skade på varmeanlegget har ført til kaldere gymtimer, men også 
noen følgeskader på bygget. Skal rettes opp.  

8. Neste FAU møte med rektor – Tirsdag 22. mars 18-20 (Tema/aktiviteter mot sommer). 

FAU – 07.02.22 – Referent FAU v/Jens Olsen  


