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Hovseter skole	
	
 
Styremøte for FAU Hovseter 04.12.2019 
 
Tilstede: Knut, Mona, Helle, Siv, Morten F, Nanna, Morten P (referent), Evelyn (første del), 
Forfall: Sissel 
 
Referat 

1. Referent Morten P 
 

2. Rektor orienterer  
a. Skolen oppfatter at høsten har forløpt positivt og at den nye 8. klasse har hatt en fin 

oppstart. 
b. Det er et bekymringspunkt at det er mye stygt språk elevene imellom. En bedring på 

dette område forutsetter at også foreldre bidrar. 
c. Skolen skal gjennomføre flytting sommeren 2020. Skolen er i en dårlig fysisk 

forfatning og nærmer seg et kritisk behov for oppussing / oppgradering. I tillegg 
kommer at det er forventet mange nye elever fra høsten 2020. Utdanningsetaten 
planlegger midlertidig flytting til FO bygget. 

d. Den «nye» Hovseter skole er under planlegging i samarbeid mellom 
Undervisningsbygg, undervisningsetaten, skolens ledelse, FAU og 
elevrepresentanter. I tillegg til oppussing av det eksisterende bygg planlegges et nytt 
bygg mellom skolen og Rema 1000 bygget. Skolen opplever at det er en positiv 
prosess og at den «nye» Hovseter skole vil bli godt egnet til å dekke skolens 
fremtidige behov. 

e. Skolen planlegger å informere om flytting og ombyggingsprosess på vårens 
foreldremøter.     

f. Skolen arbeider med revidering av strategisk plan med fortsatt fokus på læring og 
fokus på læring for minoritetsspråklige.   

g. Skolen har hatt foreldremøte for minioritetsspråkelige foreldre – godt møte, men 
færre oppmøtte enn tidligere.  

 
3. Saker diskutert med rektor 

a. Klasselister. Klassekontakter skal kunne hente ut ferdig «vaskede» klasselister på 
kontoret, og disse skal kunne benyttes for kommunikasjon med foreldrene. 
Klasselister inneholder personopplysninger og skal ikke distribueres elektronisk. 

b. Kommunikasjonsverktøy skole/hjem. Det er ikke noe nytt på dette området. Det er 
enighet om at nåværende løsninger ikke er optimale og at vi avventer forbedringer 
fra undervisningsetaten.  

c. Prinsipielt om henvendelser om å videreformidle kurstilbud. Det er enighet om at det 
må vises tilbakeholdenhet med å formidle dyre kurstilbud til foresatte og elever. 

d. Forberedelse av vårens foreldremøter. Enighet om å oppfordre til en koordinert 
forberedelse av foreldremøter i samarbeid mellom kontaktlærer og klassekontakt. 
FAU ønsker at det etablerers en systematisering av hvilke temaer som tas opp på 
foreldremøter for det enkelte trinn.  

e. Har FAU et lager for fysiske ting på skolen? Svar nei. 
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4. Innkomne saker  
a. Er 1 stk. helsesykepleier på ca. 650 ungdommer nok? Nei, dette er lite, men det er 

bydelen som bestemmer dette. Skolen kunne ønske seg både psykolog og 
miljøarbeider. Flott om FAU kan engasjere seg i dette.  

b. Ønske om mer tid til utviklingssamtalene og at lærer gir status i alle fag. Ønsket ble 
overbrakt til rektor.  

c. Åpning av Mærrabekken - en sak for skolen? En samlet oversikt over utviklings- og 
bygge prosjekter rundt skolearenaene? 
https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/#593045,6646461,5. Selv om skolen bruker 
dalen noe i forbindelse med uteaktiviteter/gym, så er det ikke nok til å gå inn å jobbe 
tungt med dette politisk.  

 
5. Status faste aktiviteter 

a. Bokskap (Helle) Helle sjekker med sosiallærer om noen har sluttet og fordeler de 
skap hun finner til de som er på venteliste. Resten på venteliste får beskjed før jul om 
at det ikke blir kjøpt flere skap pga flyttingen.  

b. Natteravn (Sissel) Natteravningen går sin gang, vi ravner 2 helger til før vi tar en pause 
fram til etter vinterferien. Det har ikke vært rapportert noe spesielt i det siste. Bogstad 
skole ønsker fortsatt at vi legger ruten innom der p.g.a. hærverk og tyveri. Artikkel i A-
magasinet 8.11.19 om ran og vold blant ungdom viser oversikt over åstedene og der ser 
man at Røa har vært åsted for 3 episoder og Smestad 3 av totalt 10 som er omhandlet. 
Ofrene er gutter, så det er ikke bare jenter som går alene vi skal ha fokus på. 

c. Juleball (Knut) - alt i rute. Mona og Knut har fått med to nye til å hjelpe.  
d. Økonomi (Knut) – ikke hørt noe mer fra 10C&D ad bidrag til tur. Kan det være en 

utstående faktura? 
 

6. Administrative oppgaver  
 
Det ble ikke tid til disse. Det ble forslått om å ta flere saker på mail/avklare med skolen på 
forhånd. 

 
a. Oppfølging av referat fra møtet 15.10.19 
b. Oppgaver til nye medlemmer (Nanna) 
c. Plan for møter til våren 
d. Rekruttering 

i. Kan FAU'ere og styremedlemmer rekrutteres på våren før skoleårets 
avslutning?   

e. Referat fra møter (infomøte, møte med rektor, årsmøtet) (Nanna) 
f. Oppdatering i Brønnøysund (Morten P) 
g. Oppdatering av nettsiden (Nanna) 

 
 

 


