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Møtereferat fra FAU ved Hovin Skole 

 
Dato:  23.09.2020   
Tid:  18-19.30 
Sted: Hovin Skole  
 
SAKER: 
 

Sak 1: Presentasjon  

• Kort presentasjonsrunde av nye og gamle FAU representanter.  
 
 Sak 2. Valg av sekretær for FAU 

• Michael Bimann valgt til sekretær.  
 
 Sak 3. Valg KFU repr. og sekretær for FAU  

• Michael Bimann ble valgt som leder til KFU.  

• Isma Qamar ble valgt som vara til KFU.  
Orientering om nyvalgte repr. sender Tone til leder for KFU og rektor.  
 
Sak 4. Årets TV aksjon  

• Årets TV aksjon har navnet Et Hav Av Muligheter.  

• Inntektene til TV aksjonen skal gå til opplæring og utdanning for hvordan plast kan 
gjenvinnes og bekjempes i havet.  

• Kristine og Cathrine deltok på informasjonsmøte i kommunen 10.09.20. Det ble 
diskutert hvordan vi kan bidra til å samle inn penger til aksjonen uten fysiske bøsser.  

• Pga koronasituasjonen i samfunnet vil det i år kun være digitale bøsser.  

• Hver skole får EN bøsse hver med et unikt vipps nummer som organiseres av 
kommunen.  

• Det er flere innspill til annen aktivitet ved siden av som f.eks.;  
- Skoleløp  
- Kaffe/kakesalg  
- SPLEIS  
- Egen digital bøsse som man kan opprette på www.blimed.no 
- Nytt møte i kommunen er 06.10.20. Kristine og Tone deltar.  

Tillegg: rett etter FAU møte ser Cathrine at hun kan delta på møte likevel og 
informerer Tone om dette. Cathrine deltar på neste møte i kommunen.  

• FAU diskuterer de ulike alternativene som foreslått.  

• FAU vedtar at Hovin Skole kun skal ha EN bøsse for hele skolen.  

• Informasjon om gjennomføring vil publiseres på FAU sin facebookside og via 
transponder meldingsbok i samarbeid med skolen.  

http://www.blimed.no/


- Skoleløpene som tidligere har blitt gjennomført på skolen har gått til å støtte 
sykehusklovnene. 

- FAU mener det er viktig at vi fortsetter å støtte sykehusklovnene med skoleløpet 
som vi antar vil bli gjennomført i løpet av skoleåret 2020/2021.  

- Et lite utdrag fra hjemmesiden til sykehusklovnene; Sykehusklovnene treffer 
barn og unge på sykehuset. Pårørende forteller hvordan disse møtene bidrar til 
større livsglede og mestring av en vanskelig sykehushverdag. Foreldre beskriver 
også hvordan sterkere selvfølelse hjelper barna deres å hente frem friske krefter. 
(ref. www.sykehusklovnene.no).  

- Spleis; FAU lager ikke Spleis ved siden av den digitale bøssen til skolen.  
- Egen digiatal bøsse; Ønsker man å bidra ekstra kan man opprette egen digital 

bøsse på www.blimed.no  

• Årets TV aksjon vil i år pågå i perioden 5.-18.10.20 pga digital løsning.  

• Det vil ikke bli et sosialt arrangement i år på skolen pga koronasituasjonen.  
 
Sak 5: Skolepatrulje   

• Cathrine orienterer om skolepatrulje. 

• Cathrine har sendt mail til rektor om oppstartsdato, avventer tilbakemelding.  

• Elevene skal gjennomgå opplæring i skolepatrulje før oppstart.  

• Skolen står for opplæringen. 

• Normalt starter skolepatruljen i slutten av oktober.  

• FAU repr. for 1. trinn gir foreldrene på trinnet beskjed om å melde seg inn i 
skolepatruljens facebook gruppe som heter Hovin Skolepatrulje Vaktliste.  

• FAU repr. vil legge ut info om oppstart på sine interne FB-sider for alle trinn.  

• Viktig at foreldrene deltar og støtter skolepatruljearbeidet.  

• Pizza Kickoff blir gjennomført for 7. trinn etter oppstart.  
 
 Sak 6: Annet  

• Ang. sosiale arrangementer høsten 2020 ser det ut til at disse utgår pga koronasituasjonen. 

• Det gjelder trinnvise høstarrangement og julearrangementene for 1.-4. trinn.  

• Tone kontakter rektor for å høre om hvordan skolen tenker ifht dette.  

• 17. mai – 3. trinn etablerer 17. mai komitè som vanlig. 1. trinn er støttetrinn til komitèen.  

 

 

Neste FAU møte 04/10-20.  
 
 
Tone Hassel  
Referent FAU 

http://www.sykehusklovnene.no/
http://www.blimed.no/

