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Møtereferat fra FAU ved Hovin Skole 

 

Dato:  02.09.2020   
Tid:  18-20 
Sted: Hovin Skole  
 
SAKER: 
 

Sak 1: Skolens ledelse informerer 

• Rektor informer om at det er utgitt ny smittevernveileder som må leses av alle 
foreldre slik at man vet hvordan man skal forholde seg ihht smittevern og sykdom.  

• Skolegården er fortsatt delt opp i kohorter og lærerne har tilsyn hver dag.  

• På morgenen er lærerne på plass og elevene skal møte kl. 08.25 til oppstillingsplass.  

• Det er en utfordring at flere elever møter før oppgitt møtetidspunkt, FAU legger ut 
på nettsiden sin om at elevene skal møte 08.25 slik at lærerne får tid til å plassere seg 
før elevene kommer.  

• Skolen opplever velfungerende friminutter og et positivt utemiljø. Samtidig er dette 
krevende for lærerne, spisepauser og lærerkollegiet frafaller.  

• Det er noen utfordringer i organiseringen av SFO og kohorter, her arbeides det med 
en bedre planlegging.  

• Foreldre skal ikke inn i skolegården så fremt annet ikke er avtalt.  

• Gymgarderober og gymsal skal ikke brukes hvis det ikke er spesielle grunner til det. 
Hovin skole har bestemt at så langt det er mulig skal gymtimene være utendørs, selv 
om retningslinjene sier at garderober er åpne for å brukes som vanlig.  

• Det er planlagt utviklingssamtaler i perioden uke 42-44.  

• Det vil komme innkalling til foreldremøter, disse planlegges trinnvise og med en 
forelder tilstede.    

• FAU og klassekontakter vil gjennomføre formøte som tidligere. Innkalling vil komme 
med oppfordring om at foreldre melder inn saker til sine klassekontakter/FAU repr. i 
forkant hvis noe ønskes tatt opp til møte.  
 

 Sak 2. FAU og klassekontakter  

• 1. trinn har valgt FAU repr. og klassekontakter.  

• Pga utsatt foreldremøte i våres ble det ikke valgt nye FAU repr. for de som er på valg, 
eller valgt nye klassekontakter. Vi blir enige om at det sendes ut melding på trinnenes 
facebooksider og hører om noen melder seg til vervene.  
 
Sak 3. Fotballrekruttering  

• Fotballgruppa i Sand IL vil holde informasjonsmøte tirsdag 08.09.20 kl. 17.30 på 
Olaløkka om oppstart fotball for 2014/2015 kullet.  

• Informasjon om møte er sendt ut på transponder og idrettslagets FB-side og webside. 



Sak 4: Korpsrekruttering  

• FAU legger ut invitasjon til å bli med i Jessheim Hovin og Mogreina Skolekorps på 
vegne av korpset på vår facebookside.  

 
 Sak 5: Årets TV aksjon  

• Det er kommet invitasjon til årets TV aksjon fra kommunen. Cathrine og Kristine 
stiller på informasjonsmøte torsdag 10/9-20 kl. 17.00. Dette vil være et 
«myldringsmøte» da årets aksjon ikke vil gjennomføres med fysisk bøssebæring pga 
koronasituasjonen i samfunnet.  
 
Sak 6: Tildeling midler  

• FAU søkte Samferdselsdepartementet tidligere i vinter om midler til å drive 
skolepatrulje. I juni fikk vi tilsagn på søknaden og vi har mottatt 15000 kr.  

• Midler fra Sand Grendeutvalg til asfaltmaling gangetabellen og trippel hinkerute; 
avventer tilbakemelding, ingen midler utdelt foreløpig, de har svarfrist november 
2020.   

 
 Sak 7: KFU  

• Kari gir tilbakemelding om at hun ønsker ny repr. til KFU.  

• Valg foretas på neste FAU møte.    

 

Sak 8: Skolepatrulje 

• Oppstart, organisering og kampanjer tas opp på neste FAU møte.     

 

  

Neste FAU møte 23/9-20.  
 
 
Tone Hassel  
Referent FAU 


