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Møtereferat fra FAU ved Hovin Skole 

 

Dato:  03.06.2020   
Tid:  18-20 
Sted: Hovin Skole  
 
SAKER: 
 

Sak 1: Skolens Ledelse informerer 

• Skolene starter opp igjen for alle trinnene fra 08.06.20.  

• Rektor informer om at det er utgitt smittevernveileder som må leses av foreldrene 
før barna starter opp igjen på skolen.  

• Skolegården er fortsatt delt opp i kohorter.  

• 1 m regel er opphevet, men håndhilsing og fysisk kontakt skal fortsatt ikke 
forekomme, men elevene vil være samlet i sitt klasserom. 

• Svømmehallene skal åpnes, men 1 m regel gjelder fortsatt på offentlig transport og 
svømmetimer vil derfor utgå for elevene da de ikke kan transporteres med buss.  

• Smittevernveilederne er delt inn i rødt, gult og grønt lys for å definere hvor man står 
ifbm dagens koronasituasjon.  

• Skolene er i dag planlagt definert til gult lys noe som er positivt da skolene har vært i 
rødt lys f.o.m. mars måned.  

• Det skal utarbeides beredskapsplaner i kommunen for smittevern videre, men dette 
ligger på regjeringsnivå ihht bestemmelsene.  

• På Udir.no ligger det forslag til planer for videre smittevern, disse skal utarbeides 
videre.  
 
Nyansettelser ved skolen 

• Skolen er ferdig med tilsettinger  
 
 Sommeravslutninger for trinnene  

• Det vil ikke være sommeravslutninger for 1.-6. trinn i år pga koronasituasjonen, men  
for 7. trinns elevene som skal slutte vil det avslutning 22.06.20 i gymsalen hvor det er 
tillatt å ha med seg 2 foresatte. Det er to 7. trinns klasser og disse vil være delt i to. 
Den ene klassen har avslutning kl. 18.00 og neste kl. 20.00.  

 
 FAU og klassekontakter  

• Pga at det ikke har vært mulig å gjennomføre foreldremøter denne våren er det 
ønskelig at dagens FAU og foreldrekontakter sitter frem til skolen starter opp igjen til 
høsten.  



• Tone sender ut mail til foreldrekontakter og spør om de kan sitte frem til 
foreldremøte til høsten. Foreldremøte gjennomføres når smittevernhensynet tillater 
det.  

• Tone orienterer rektor når svar foreligger.  
 
 Fagfornyelsen – ny læreplan fra høsten 2020 

• Pga at skolene ble stengt har man dessverre ikke blitt ferdig med det endelige 
arbeidet med fagfornyelsen.  

• Det skal arbeides videre med fagfornyelsen før ferien da denne skal implementeres i 
ny læreplan fra høsten.  
 
Spørreundersøkelse angående hjemmeskole 

• Det sendes ut FORMS undersøkelse til foreldre og foresatte for å kartlegge 
opplevelsen av hjemmeskole denne våren.  

 
 FAU og skolens ledelse  

• Rektor takker for et tett og godt samarbeid med FAU for året 2019/2020 sammen 

med skolens ledelse og ser frem til oppstart igjen fra høsten😊  
 
 Fokusområder FAU, skolen og elevene sammen  

• Miljøvern  

• Antirasistisk arbeid  

• Parkour park  

• Overbygg/tak for regnværsdager  
 Vi skal skrive flere søknader og be om midler til disse områdene fra høsten 2020.  
 
 Sak 2: Nyhetsbrev og tilbakeblikk fra skoleåret 2019/2020  

• Tone lager nyhetsbrevet som sendes hjem med elevene og ut på transponder siste 
skoledag.  

 
 Sak 3: Årlig sykkelkontroll med politiet for 4. trinn  

• Det er ønskelig fra FAU at sykkelkontroll gjennomføres årlig for 4. trinns elevene som  
skal ta sykkelprøven. Politiet var på skolen i år og gjennomførte kontroll. Det var flere 
sykler med feil og mangler som det er lett å overse selv, men med dette 
forebyggende arbeidet sikrer vi at barna sykler trygt til og fra skolen. 

 FAU tar dette opp igjen med skolens ledelse til neste FAU møte til høsten.  
 
 Sak 4: Siste skoledag  

• Siste skoledag er onsdag 24.06.20 – FAU stiller på skolen og deler ut is til alle elever 

og lærere😉  

• Tone bestiller saftis på Kiwi.  

• De som har anledning til å bli med fra FAU stiller på skolen for utdeling.  
 
  



 Sak 5: 17. mai spleis, trekning og utlevering av gevinster  

• FAU gjennomfører digital trekning av gevinster 

• Vinnere kontaktes via Spleis  

• Isma, Tone og Edel stiller på skolen 08.06. kl. 18-19 for utdeling av gevinster.  
 
 Sak 6: Status søknader  

• Midler til skolepatrulje; det arbeides med utdeling av midler i Samferdselsdep. 
Avventer tilbakemelding på tildeling av midler.  

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

 
 Orienteringssak fra Hovin Musikkorps  

• Hovin Musikkorps hadde ikke anledning til å være tilstede på årets flaggheising, men 
ønsker å få til dette til neste år da dette har vært en årelang tradisjon. Pga. lavt 
oppmøte ved flaggheising ber de FAU om å arbeide frem en plan for at flere deltar 
ved flaggheising.   

  
 

   God sommer😊  
 

  

 
Neste møte i FAU: Innkalles til høsten 2020 
 
Tone Hassel  
Referent FAU 


