
Hovseter skole 
 
 
Styremøte for FAU Hovseter 07.02.2019 
 
Til stede: Nanna Lien, Knut Vrålstad, Anne Rognerud, Sissel Svestad, Mona Ransedokken og Helle 
Sundby. 
 
Forfall: Morten Persen, Elin Hasselknippe 
 
Agenda:  

1) Planlegge stormøte 
2) Planlegge temakveld 
3) Ev. planlegge elevforestilling 
4) Oppdatering ad planer for Hovseterområdet 
5) Info ad møte som arrangeres av Akersposten 28.februar 
6) Annet? 

 
Referat: 

1.       FAU-stormøte 25. februar. 
a.       Agenda og påminnelse sendes ut neste uke. Punkter til dagsorden: 

                                       i.            Rektor informerer. FAU ønsker informasjon om skolens tiltak mot økt 
sykefravær blant lærere, vikarbruk og rektors tanker om hvordan klassekontakter 
bør ta opp vanskelige saker med skolen. 

                                     ii.            Informasjon om organisering av FAU ved Hovseter og klassekontaktrollen 
                                   iii.            Ekstern innleder om temaet hvordan klassekontakter kan håndtere vanskelige 

saker på en hensiktsmessig måte, og skape gode rammer for diskusjon på 
foreldremøtene. 

                                   iv.            Informasjon om FAUs økonomi. 
Oppfølging: Nanna sjekker med FUG (ev. Røde Kors) om de har forslag til 
foredragsholdere. Andre kan sende forslag på epost dersom de kommer på noen. 
 

2.       Temakveld 28. mars fra kl. 18-20: Tenåringshjernen. Planlegging er under kontroll. 
Foredragsholder psykologspesialist Didrik Hegeland koster 10 000 kr. 

Oppfølging: Sissel bekrefter bestilling, og hører med Hegeland om han har 
markedsføringsmateriell vi kan bruke i invitasjonen. Nanna sjekker med skolen at vi 
kan bruke aulaen.  

3.       Elevforestilling: Rektor har informert i sin oppdatering på mail at det ikke blir elevforestilling 
for foresatte i vår, ettersom elevene ikke har vært forberedt på dette. Hun viser også til dårlig 
oppmøte blant foreldre siste år. FAU-styret vurderer å prøve å gjenoppta tradisjonen med 
elevforestilling neste år. 

4.       Oppdatering ad planer for Hovseterområdet. Rehabilitering av skolen skulle etter planen 
være ferdig til innflytting i 2023. Skolen skal dermed trolig flytte til FO-bygget først i 2021, men 
det avhenger også av når Slemdal er ferdig rehabilitert. Det så ut til at dette kunne bli 
fremskyndte til utflytting 2020 og inn igjen 2022, men prosjektet er blitt koblet til omfattende 
planer for blant annet omsorgsbygg. Dette kan forsinke rehabiliteringene av skolen ytterligere, 



ettersom planene for dette ikke er godkjent. Rektor venter fremdriftsplan ila. kort tid, og vil 
videresende til FAU så snart hun får det. 

 
5.       Akersposten inviterer til åpent folkemøte på Persbråten 28. februar: Ungdom trenger trygge 

voksne. FAU videreformidler invitasjonen til klassekontaktene og ber de sende videre til 
foresatte. 

 
6.       Annet 

a.  Skolens ledelse hadde ikke anledning til å delta på styremøtet, men rektor hadde sendt en 
mail med orienteringssaker og oppfølging fra møtet med FAU styreleder i januar. 

b.  FAU informerer på vårens klassemøter for de ulike trinnene. 
                                       i.            Tiende trinn: Nanna, om 17. mai-frokost og natteravning. 
                                     ii.            Niende trinn: Nanna, om juleball og natteravning. 
                                   iii.            Åttende trinn: Helle. Natteravning, rekruttering til FAU styret og invitere til 

innspill via e-post vedr. forslag til elevtiltak FAU kan finansiere og hva foreldrene 
savnet av informasjon som nye åttendeklasseforeldre. 

c.       Økonomi: Økte kostnader i 2018, men også økte inntekter, ga resultat omtrent i null. 
Fortsatt 300 000 kr. på konto. Nødvendig å diskutere konsekvenser av manglende 
bokskapinntekter i perioden skolen skal være i FO-bygget, samt vurdere hvordan de 
tradisjonelle arrangementene kan videreføres. 

d. Behovet for ett FAU-stormøte til vår vurderes sammen med klassekontaktene.  
e. Neste styremøte blir i begynnelsen av mai. Nanna sender ut en doodle 

  
 


