Referat – FAU møte 22. mars 2022 18-20:00 (HS/Atriet)
Tilstede:
FAU: Jens Olsen, Tom Erik Vågen, Mia Stoknes, Siv Kjæreng, Kristel A Evjen, Hanne MelhusKittelsen, Yvonne Garthe, Anne Hellum, Kjersti Nummedal.
Skolen: Rektor Evelyn Angell Veglo, assisterende rektor Roger K. Eglum
Agenda / Saker:
1. Velkommen & gjennomgang agenda / velge referent - Jens
2. "Rektors 15" - Skolesituasjonen - Evelyn
3. Aksjonspunkter fra høstmøte
1.
2.
3.
4.

Fravær / anmerkninger - Kristel / Hanne
Skoleplattformer / beskrivelse - Jens
Dagali priser - Mia
Salto foredrag - Siv

4.
5.
6.
7.

Vårballet 5. mai - Jens / Tom-Erik / Mia
17. mai frokost - Jens
10. kl avslutning 16. juni - Jens
Natteravning - Siv / Kjersti / Anne
• Avklare endringer i instruks / tidspunkt for natteravning
8. Driftsstyretematikk - Mia / Tom-Erik
9. Eventuelt – Jens
• FAU rekruttering skoleåret 2022/23.
Referat:
2. "Rektors 15" - Skolesituasjonen – Evelyn
Skoledrift under pandemi, nasjonale prøver viser ikke til synende kunnskapsnivå. Nøye med
vurderinger og tilbakemeldinger. Bekymrer oss ikke for elevenes læring. Mer bekymring
rundt det sosiale; hvordan oppføre seg på skolen – hva vil det si å være elev. 8. trinn har
vært mer urolig enn tidligere år (8 paralleller), veiledning for ressurslærere, rådgivere, gjort
tiltak for å bygge samhold og sameksistens og vi ser det går bedre men det er en vei å gå. Få
tilbake driften slik den normalt er med idrettsaktiviteter, trinnsamlinger og
kulturarrangement.
Stolt over et velfungerende Elevråd som er aktive og engasjerte i skoledagen og
skolesituasjonen.
Helsetjenesten: Helsebror har vært i videreutdanning, nå er han tilbake 100% + 20% stilling i
tillegg. Psykolog 1 dag i uken. Antall elever i forhold til bemanning viser tydelig at vi er
understaffet. Vanskelig å få tak i utlærte folk. Bruk av Ung Arena (Salto) ved behov. En
bydelsoppgave. Innspill: Informasjon er viktig slik at foreldre er klar over hvilke ressurser
som finnes; eg. Ruskonsulenten og Salto.

Elevrådet: Inneluft – har blitt gjennomgått av eksterne og absolutt bedring
Skolehverdagen: legge opp til god læring med gode læreplaner. Temaer tas opp gjennom
krysslæring (mellom fag) for å forsterke tverrfaglig samarbeid. Fagdager fungerer og Evelyn
og elevrådet er godt fornøyd.
Elevundersøkelsen: Overordnet ikke store endringer fra tidligere år. Største utfordringen
innen elevmedvirkning og forstå «vurdering for læring» og hvordan elevene skal bruke dette.
Mobbing har noe lavere score enn tidligere på 8. trinn og dette var ventet basert på
erfaringene, og mye ressurser er brukt på dette og skolen ser bedring (ref. punktet over).
3. Aksjonspunkter fra høstmøte
1. Fravær / anmerkninger - Kristel / Hanne
Vanskelig for foreldre å finne frem til anmerkninger som eleven har fått. Forslag og
brukerveiledning er laget og brukertestet. Action: Kristel sender til IKT ansvarlig som legger
veiledningen direkte på hjemmesiden.
Foreldre bør automatisk få melding når elev får en anmerkning. Foreldre får først melding
når 6 anmerkninger foreligger som da er fare for nedsettelse av ordenskarakter. Action:
Roger tar dette videre og sjekker muligheten for automatikk.
2. Skoleplattformer / beskrivelse - Jens
Undersøkelser er gjort og det ligger tilstrekkelig informasjon åpent ute for å kunne logge seg
inn og forstå hvilken info som finnes hvor (it’s og ist). Action: MÅ informeres om på 8. klasse
foreldremøte.
3. Dagali priser – Mia
Ingen rabatt er mulig da prisen allerede er meget god for aktivitetspakken. Ved tegning av 3
årig intensjonsavtale, forsikrer Dagali at det ikke blir prisoppgang. Pris 2050/2150 + transport
(ca. 500,-) pr. elev for 2 aktiviteter. Vi betaler kun 900,- for kost & losji per lærer (ikke ekstra
for aktiviteter). Action: Mia sørger for å få på plass en intensjonsavtale med Dagali
4. Salto foredrag – Siv
Salto legger til rette og organiserer, men de trenger drahjelp av FAU på de ulike skolene for å
få foreldre til å komme. Noen temaer har blitt brukt tidligere (eg. rus og psykisk helse) men
vi kan komme opp med forslag i tillegg; eg. Forfatteren av «I hjernen på en tenåring». Må
planlegges godt ifht. tidspunkt. Action 1: Salto foredrag inn i årshjulet til FAU som høstmøte.
Velger likevel å kjøre et møte rett etter påske da det har vært lite aktivitet grunnet pandemi.
Action 2: Evelyn kobler på uteteamet i starten av skoleåret.

4. Vårballet 5. mai - Jens / Tom-Erik / Mia
Reaktiverer forarbeidet som er gjort og bestillingene. Frivillige er koblet på igjen for å få de
til å stille 5. mai. Trenger 2 vaktledere (2 skift) fra 8. og 9. klasse. Action: Yvonne og Anne
bekrefter.
5. 17. mai frokost – Jens
Kristel tar ansvar for 17. mai frokost. 10. klasse foreldre bidrar. Start 09:00. Mat lages på
skolekjøkkenet. Action: Kristel setter opp og innkaller arbeidsgruppe
6. 10. klasse avslutning 16. juni - Jens
Alle klasser samtidig i Hovseterhallen. Gjennomføres som i 2021. 195 sitteplasser i 2. etg. til
foreldre + bakerste delen av hallen. Onsdag ettermiddag 15. juni brukes til rigging (FAU). 10.
klasse foreldre ansvarlig på selve dagen.
7. Natteravning - Siv / Kjersti / Anne
•

Avklare endringer i instruks / tidspunkt for natteravning
Gjennomgang av endret instruks som nå kun gjelder for Hovseter skole.
Opprydding og mindre tekst i instruksen. Action: Benytter FAU mailen for
kommunikasjon med Natteravning sentralt.
Godkjent i FAU nytt tidspunkt Natteravning 20:30 – 00:00.

8. Driftsstyretematikk - Mia / Tom-Erik
Driftsstyret krever 2 representanter og 2 vara fra foreldre. Mia går inn som leder i
driftsstyret, Kjersti som nestleder. Trenger 2 vararepresentanter. Hentes fra foreldre eller
nye FAU medlemmer. Action: Jens forsøker rekruttere utenfor FAU.
Annet:
Støtte til sosiale tiltak: FAU beslutter å gi 2000,- til hver klasse (refusjon mot kvittering) som
må benyttes før skoleferien.
Rekruttering til FAU: Jens starter jobben. Kristel og Mia blir med til neste år.
Kommersielle tilbud: Frem til nå har FAU hatt holdning om å ikke videreformidle
kommersielle tilbud. Action: FAU vil vurdere Trafikalt grunnkurs og Båtførerbevis som en
potensiell inntektskilde.
FAU – 22.03.22 – Referent FAU v/Mia Stoknes

