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Møtereferat fra FAU ved Hovin Skole 

 

Dato:  31. mars 2020   
Tid:  18-20 
Sted: Møte via Teams 
 
SAKER: 
 

Sak 1: Skolens Ledelse informerer 

• Skolene er stengt for å hindre smittespredning og bidra til å opprettholde 
nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det er viktig å innrette fjernundervisningen 
på et nivå som er gjennomførbart for alle involverte, også på lengre sikt. Lærere, 
elever og foresatte skal bevare håp, pågangsmot og vilje til samhold og sosialt ansvar 
gjennom denne nasjonale dugnaden. Vi skal først og fremst holde sammen gjennom 
å holde avstand! 

• Det er jevnlige møter mellom skolens ansatte på Teams, i tillegg ringer avdelings- 
leder for å snakke med alle lærerne.  

• Alle skolens ansatte er informert og oppdatert på redigerte retningslinjer som er 
trådt i kraft ifht fjernundervisning.  

• Alle lærere har gjennomført FORMS spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan 
fjernundervisningen oppleves.  

• Det er noe variert opplegg på de forskjellige trinnene og klassene ifht 
undervisningen, noen bruker Showbie og noen Teams og noen trinn bruker begge 
deler. Det er valgt å gjøre det slik for at man skal bruke den plattformen elevene er 
vant med. En del av undervisningen er lagt opp til å være selvforklarende slik at 
elevene skal klare seg på egenhånd. Dette er hensyntatt da det er en del av elevene 
som ikke har voksne hjemme til å bistå med undervisningen, spesielt gjelder det de 
elevene som har foreldre i samfunnskritiske stillinger eller sårbare barn.  

•  Det er lagt opp til at alle elevene, og spesielt de mest sårbare skal få utnyttet dagene 
sine på en god måte gjennom forutsigbarhet, gode rutiner, kontinuitet og progresjon 
i læringen.  

• Alle lærerne har tett kontakt og dialog med hver av sine sårbare elever for å sikre en 
best mulig hverdag for barna.  

• Alle elevene får dagsplan hver dag med varierte og meningsfylte oppgaver. 

• Alle elevene skal «sjekke inn» på morgenen slik at lærerne kan følge opp elevene, i 
tillegg fange opp de som ev. ikke deltar i undervisningen. Elevene bekrefter at de 
har lest beskjed som er lagt ut av lærer på morgenen.   

• Det er lagt opp til dialog mellom elev og lærer hver dag. 

• Hovin skole og Jessheim Skole og Ressurssenter har inngått samarbeid om 
undervisning. For de elevene som har særskilt omsorgsbehov er det gitt tilbud om 
undervisning på Jessheim Skole- og Ressurssenter, men foreløpig er det ingen som 
har mottatt tilbudet.  



• Rektor ber FAU om å ta stilling til om det er ønskelig å lage en spørreundersøkelse i 
FORMS for skolens foreldre og foresatte for å kartlegge opplevelsen av 
hjemmeundervisning og hvordan hver enkelt familie synes at det fungerer.  
 
I forkant av FAU møte ba FAU repr. sine trinn via trinnenes Facebook side om å gi 
tilbakemelding på hvordan de opplever fjernundervisning, følgende kommentarer er 
mottatt:  
Det kom ikke så mange tilbakemeldinger, men de som kom var i all hovedsak 
positive.  

• Noe ulik mengde skolearbeid på trinnene.  
-  Kommentar fra rektor:   
- Uke 1 var det fokus på norsk, engelsk og matte. 
- Uke 2 kom det retningslinjer om at alle fagene skulle representeres i løpet av 

uken. Denne beskjeden kom litt sent på fredag og det ble av den grunn ikke gitt 
krav til lærerne om å legge det til hvis neste ukes hjemmeundervisning allerede 
var planlagt. 

• Enkelte savnet videomøter mellom lærere og elever.  
- Kommentar fra rektor:  
- Dette er opp til den enkelte lærer, samt at retningslinjer for personvernet skal 

ivaretas.  

• Det kom forslag om at ev. utviklingssamtale kunne tas via Teams, alternativt et 
forenklet møte mellom elev, foreldre og lærer hvis stenging av skolen blir langvarig.  
- Kommentar fra rektor: 
- Dette vil bli vurdert.  

• Generelt er de fleste fornøyde med hvordan det fungerer. FAU, foreldre og elever 
roser lærerne, rektor, assistenter og administrasjonen for en god jobb i denne 
utfordrende tiden alle står i.  
 
Sak 2: 17.mai 

• Hverken rektor, 17. mai komitèen eller FAU leder har mottatt noen oppdatering ifht 
gjennomføring av 17.mai foreløpig. Hvis det skulle bli 17. mai arrangement må man 
regne med at det vil bli et redusert tilbud. Det avventes videre føringer fra 
kommune/regjering. 

• FAU ønsker fortsatt å ha mulighet til å bidra økonomisk på skolen og til alle trinnene. 
Vi vil se på mulighet for en SPLEIS og kjøre loddsalg på alternative måter hvis det ikke 
blir 17. mai feiring i år.  

 
Sak 3: Sommeravslutning 

• Cathrine S. har laget utkast til nye retningslinjer for endringene i arrangementer som 
tidligere diskutert (sommer og jul).  

• Alle leser igjennom dokumentet slik at vi kan diskutere videre på neste FAU møte og 
bli enige om retningslinjene for hvordan sommer- og juleavslutninger blir fra 2020.   

• For årets sommeravslutning ser vi behovet for å tenke alternativt.  
  



Sak 4: Nyttårsball økonomi 
Nyttårsballets totalkostnad; 16 322 kr.  
Inntekt påmeldinger; 5900 kr.  
Totalkostnad for nyttårsballet 16 322-5 900 = 10 422 kr.  
Inkl. i totalsummen ble det kjøpt inn nye LED lys og div. utstyr til gjenbruk.  
Dette er en besparelse på ca. 10 000 kr. ifht tidligere år. FAU i år fokuserte på 
dugnadsinnsats for å redusere kostnadene.  

Vi takker alle som bidro og sørget for at vi klarte å nå målet vårt😊  

Disse bidro til å redusere kostnadene med ca. 10 000 kr😉  
- Mat; Arnstein Løkken og Havar Rasol  
- Kjøtt; Stekt av Løkkacatering  
- Duker; Merethe Eriksen 
- Blomster; Kristine Karlsen (fra Floriss Årnes)  
- Musikk; Are Frostad  
 
Sak 5: Status økonomi 

• Pr. nå har vi ca. 38 000 kr. på bok.  

• Hvis 17. mai avlyses vil det ikke genereres inntekter i 2020.  

• FAU sponser 7. trinn med 8000 kr. til sommeravslutning.  

• FAU sponser trinnene med 2000 kr. totalt pr. år, 1000 kr for hver klasse for vår- og 
høstarrangement. 

• Det er usikkerhet om det kan arrangeres noe på våren pga. koronasituasjonen. Pr. nå 
ses dette som lite sannsynlig.  

• FAU skal diskutere videre hvordan økonomien skal forvaltes.  

• FAU skal se på alternativer til å søke på ulike type støtteordninger som bidrag til 
skolens aktiviteter.   
 
Sak 6: Eventuelt 
- Rektor og FAU leder har snakket om å inngå tettere samarbeid mellom skolen og 
det lokale idrettslaget Sand IL.  
- FAU skal oppgradere skolegården med å merke opp paradiser, stikkballbanen, 
fotballbanen og basketballbanen i skolegården. 
- Klassekontaktene skulle vært invitert til dagens FAU møte ifht å diskutere nye 
retningslinjer for sommer- og juleavslutning. Pga webmøter under Koronasituasjonen 
vil klassekontaktene inviteres til neste ordinære møte i klasserom på skolen.  

           - Neste FAU møte blir også på Teams.   
  

 
Neste møte i FAU: 6.mai 
 
Elin Rise 
Referent i FAU 


