
 Hovseter skole 
 
 
 
 
 
Innkalling til stormøte for alle klassekontakter ved Hovseter ungdomsskole 
 
 
Mandag 25.februar 2019 
Kl 19.00-21.00 
Personalrommet på Hovseter ungdomsskole 
 
 
Agenda 
 
19.00-19-15 Rektor’s kvarter 
19.15-19.30 Informasjon fra FAU-styret 
19.30-20.30 Rådgiver Kjersti Falck fra Foreldreutvalget fra grunnopplæringen (FUG) innleder 
om klassekontaktrollen generelt og når den blir vanskelig. 
20.30-21.00 Eventuelt  
 
Enkel bevertning 
 
Vel møtt! 
 
 
Referat:  
 
Til stede:  
Fra FAU-styret: Morten Persen, Knut Vrålstad, Elin Hasselknippe, Anne Rognerud, Nanna Lien 
(referat) 
Klassekontakter: 8A, 8C, 8E, 8F, 8G, 8I, 9A, 9B, 9E, 9F, 9G, 10B, 10D, 10E, 10F 
 

1) Rektor’s kvarter 
a. Rett til et trygt og godt skolemiljø, se nettsiden «Hovseter skoles arbeid med 

skolemiljøet» under For elever og foresatte 
b. Mobilbruk i timene eller til mobbing er ikke definert som et problem på 

skolen, men det gjennomføres en prosess for å avdekke fordeler og ulemper. 
Elevene ønsker ikke mobilfri skole, og mobiler blir noe benyttet i 
undervisningen.  Mobilfritt skolebygg fra høsten diskuteres for å øke elevenes 
sosiale kompetanse og det har elevene forståelse for. Det er kjøpt 200 nye 
PC’er som blir innstallert i løpet av de neste to ukene.  



c. Omrokkeringer i personalet pga langtidssykemeldinger – det går ut brev til de 
som dette vil gjelde for i morgen (260219).  

d. Utviklingssamtaler i uke 11 og 12 
e. Rehabilitering av skole – ikke fått noen oppdatert informasjon. 
f. Besøk av skolebyråden fredag før vinterferien var vellykket. 

 
2) Kjersti Falck, FUG 

a. Forskning har vist at barn av engasjerte foreldre oppnår bedre resultater på 
skolen 

b. Viktig å skape engasjement blant foreldre og godt samarbeid mellom foreldre 
og skole FØR vanskelige situasjoner oppstår 

c. Inviter til foreldre møter om det som engasjerer foreldrene/vit hva de ønsker 
å ta opp. 

d. Det finnes mange ressurser om det å være klassekontakt på FUG sine 
hjemmesider www.fug.no  

e. Mange bra tips om det å være forelder på www.forebygging.no 
f. Skolen skal være profesjonelle, men lærere har lite om skole-hjem samarbeid 

i utdanningen sin, så vi må hjelpe hverandre. 
g. UDir har tatt for seg de vanskelige situasjonene https://www.udir.no/laring-

og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/ 
h. Se vedlagte «Tips og forslag» og «Kjære forelder» 
i. Innspill fra salen 

i. Viktig med opplæring av klassekontaktene 
ii. Ha rutine på at klassekontakter og kontaktlærer møtes et par ganger i 

året for å avklare forventninger og planlegge foreldremøter/aktiviteter 
iii. Kjersti Falck’s innlegg bør være på trinndelen av foreldremøtene  
iv. FAU bør ha en større del av trinndelen av foreldremøtene 
v. Jobbe for å unngå vi foreldre/de skole og heller tenke «oss» i team for 

barna våre 
vi. Fadderordning når det kommer nye elever/foreldre inn 

vii. Årshjul med lavterskelarrangement for klasser (1 gang pr mnd) for 
foreldre og barn  

 
3) Informasjon fra FAU-styret 

a. Økonomien er god – har dere ideer til hva de kan brukes til som er til elevenes 
gode, så gi beskjed. 

b. 17.mai arrangement for 10.klasse – trenger en ansvarlig til. Audrey Paton 
meldte seg.  

c. Trenger foreldre på 8.trinn et arrangement for raskere å få tilhørighet til 
skolen? 

i. Innspill 
1. Piknikk for foreldre, elever og lærer rett etter skolestart  
2. Foreldretreff på Bakkekroen 
3. Foreldrefrokost 
4. Temamøte med tid til å prate etterpå 
5. Huskeliste til klassekontakter på 8.trinn for en god start  

d. Bedriftsprosjekt/arbeidsuke i uke 21 er FAU/skole samarbeid –  



i. 9.klasse klassekontakter forventes å tilby hjelp til kontaktlærer. Nanna 
sender ut skriv til klassekontakter på 9. trinn denne uka.  

ii. Skolen sender ut info via ranselpost i uke 10 
iii. Nytt i år – Nanna sender ut en google form som kan formidles til 

foreldre på 8. og 10. trinn som kan melde inn om de har jobber å tilby.  
iv. Innspill – lovlig sent å få informasjon om dette i mars – kan vi få 

oppdatert og sendt ut denne informasjonen til elever/foreldre på 
9.trinn tidligere til neste år? 

e. Informasjon 
i. Tre temamøter  

1. 28.februar «UNGDOM TRENGER TRYGGE VOKSNE!» 
Persbråten vgs kl 18-21. Arrangør: Akersposten 

2. 25.mars «Hvordan snakke med ungdom om seksualitet» 
Møterom HUK, auditoriet i Bydelshuset, bydel Frogner  kl 18-
20.45 Arrangør SaLTo (Samme Lager vi et Trygt Oslo). 

3. 28.mars «Tenåringshjernen»  ved Didrik Hægeland. Hovseter 
skole kl 19-21. Arrangør: FAU Hovseter 

 
ii. Klasselister med navn, e-post, mobilnr skal kunne deles ut av skolen.  

1. Innspill: 
a. Ønsket i excel format 
b. Ønsket med barnets navn også – Nanna må sjekke 

dette/diskutere med Evelyn hvordan rutinen skal være 
på dette 

iii. Nye klassekontakter velges på 8. og 9. trinn –  
1. Gjør det først på møtet 
2. Meld inn i google form før påske som Nanna sender ut rett før 

møtene som en påminnelse.  
iv. Ønske om nytt stormøte i mai? 

1. Ja, med de nye klassekontaktene for opplæring/kontinuitet. 
 

 


