
 

 
 
Referat Årsmøte Foreningen FAU Hovseter og Stormøte FAU Hovseter skole 

Dato: 24.09.2018 
Tilstede: 
FAU styret: Nanna Lien, Anne Rognerud, Elin Hasselknippe, Knut Vrålstad, 

Morten Persen (ref)  
Avgående FAU styre:Monica Maria David-Andersen 
Klassekontakter: Representanter fra klasse 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8I, 9E, 10A, 

10B, 10D, 10E, 10F, 10G 
 
Referat 

 
1. Rektor Evelyn A. Veglo informerte om forhold ved skolen.  

Her nevnes: 
• Det har vært en fin oppstart, men som tidligere utfordringer med å motta nye 

elever i 8 klasse fra fíre ulike skoler 
• Skolen fokuserer mye på å etablere et godt sosialt felleskap mellom elevene for å 

etablere gode læringsforhold.  
• Viderfører ordning med innespising med lærer og klasseturnering innebandy 
• Det har vært en god oppstart i 9 klasse. 
• For 10 trinn trekker rektor frem klasseturen som vesentlig for elevene. Det er et 

mål at alle skal kunne delta og viktig at alle bidrar med egeninnsats for å 
finansiere deltagelse. 

• For 10 trinn gjentas opplegg med karriere kurs i regi av Nordea, positiv 
opplevelse for elever – og for Nordea representanter. 

• OD dagen er i år 18. Oktober 
• Skolen ønsker en dialog rundt mobilbruk på skolen og elevenes bruk av mobil til 

å arrangere  
• Nye Hovseter skole klar til innflytting i 2022?? I så fall utflytting i 2020. 

  
2. Valg 

a. Til styre i FAU velges:, Leder: Nanna Lien Nestleder:  Morten Persen 
Økonomiansvarlig: Knut Vrålstad Styremedlemmer: Elin Hasselknippe, Anne 
Rognerud, Sissel Svestad, Mona Ransedokken og Helle Sundby  

b. Som vararepresentanter til Driftsstyret velges Erik Eiklid og Katarina 
Silfverskiöld 

c. Til revisor velges: Eline Fjellbirkeland (10B) 
d. Som representant i SMU velges Morten Persen (9C) og Le Hang Duong (9D) 

 
3. Orientering fra FAU 

a. Nanna gikk gjennom Årshjulet for FAU (Ligger på nett under FAU side 
på skolens hjemmeside). 

b. FAU organiserer utleie av nesten 600 bokskap. 
c. Natteravn – FAU organiserer natteravn hver fredag og lørdag ut i fra Røa kirke 

i samarbeid med Steinerskolen, Øraker og Bjørnsletta skole. 
d. Juleball - FAU støtter arrangementet juleball



 

4. Regnskap.  
Monica David Andersen presenterte regnskapet for 2017. Gjennom bokskap 
ordningen har FAU en inntekt på ca 100 000 kr og det er nedskrevet i statutter 
hvordan disse midlene kan brukes.  

 
 

5. Eventuelt 
Følgende ble tatt opp fra «salen» under eventuelt: 
- Mobilbruk i skoletiden, er det praktisk mulig å begrense bruken? 
- Skolens arbeid for godt skolemiljø er lite synlig! 
- Kan skolen nekte å utgi klasselister? 
- Kan listen over natteravner sendes ut tidligere? 
- Kan FAU se på ordningen med tidspunkt for valg av klassekontakter?   


