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Sted: Hovin Skole 
 
 

 
SAKER: 
 

• Sak 1: Referat fra forrige møte 
Referat er godkjent og lagt ut på FAU siden, samt Ullensaker Kommune sine 
nettsider. 

 

• Sak 2: Nytt fra skolen v/rektor 
Skolen var representert ved rektor Håvard Mangset og avdelingsledere Tove Uran og 
Kjersti Iren Grønvold.  
Informasjon om transponder melding angående skolegudstjeneste. Endring fra 
tidligere år om påmelding. De som ikke svarer skal gå på skolegudstjenesten. 
Fysisk aktivitet er lovpålagt for 5.-7. trinn. Man ser at det er vanskelig å ha hele trinn 
med fysisk aktivitet samtidig da det begrenser hva slags aktiviteter man kan gjøre. 
Det er derfor bestemt at man deler opp fysisk aktivitet klassevis, og det blir derfor 
fysisk aktivitet hver dag på morgenen og fredag ettermiddag.  Transpondermelding 
om informasjon gikk ut onsdag 4/12 kl 1930. 
 
Meldingsskjema – Det skal strammes inn på konsekvenser på regelbrudd og man skal 
ha lavere terskel for å bruke et meldingsskjema for å informere foresatte om 
hendelser på skolen. Etter 3 meldinger med hjem skal det kalles inn til en samtale 
med skole og foreldre.  
På meldingsskjemaet står det beskrevet noen konsekvenser, og det er viktig at disse 
er i samsvar med ordensreglementet. Dette ser skolen på.  
 
Etter forslag fra FAU leder er det ønskelig at det også fokuseres på å gi gode 
tilbakemeldinger når elevene har gjort noe bra. Det er ønskelig at det arbeides med å 
finne det beste i elevene for å skape et godt skole- og læringsmiljø.  
 
Rektor informerer at tiltaket om positive tilbakemeldinger er formidlet til 
miljøgruppen på skolen og dette ble godt mottatt.  
Det arbeides med å få til et system som skal tas i bruk hvor lærerne skal sende 
positive meldinger med hjem. Det vil bli sendt ut informasjonsskriv fra rektor til alle 
foresatte når dette er klart.  
 



Skolen har et ordensreglement og vi ble enige om å legge ut reglementet på FAU sin 
FB side.  
 
Svømmeundervisning  
De trinnene som nå har mistet svømmeundervisning pga at svømmehallen er stengt 
på Nordby Ungdomsskole får dessverre ikke dette fullt ut kompensert, men de vil få 
det som er lovpålagt svømmeundervisning.  
 
Informasjon fra avdelingsleder SFO 
 
Brukerundersøkelsen 
SFO – brukerundersøkelsen er i gang, mål er å ha over 50 % svarprosent.  
Det testes ut en Transpondermeldingsbok som skal gjøre det lettere å ha oversikt 
over beskjeder, når og hvem som henter barna osv.  
FAU har mottatt noen signaler på at man har tatt ut barna sine av SFO fordi man ikke 
føler at tilbudet har vært godt nok.  
Det er opprettet en gruppe som skal se på helhetlig læringsløp i Ullensaker, hvor man 
ønsker å løfte SFO med å gi et godt tilbud til alle skoler/SFO.  
SFO har dessverre hatt noe sykefravær og lav bemanning en periode som har 
medført at bemanningssituasjonen har vært noe uklar, til tross for dette har de 
forsøkt å gjøre SFO tilbudet til det beste for barna.  
 
Månedsplaner   
Disse ble tidligere lagt ut i hyllene til barna, men de ansatte opplevde at mange 
foreldre ikke tok de med seg. Det var også flere som ikke ønsket disse i papirform.  
Dette resulterte i at flere månedsplaner ble å finne på gulvet og i garderobehyllene til 
barna. Pga unødvendig papirbruk og forsøpling månedsplan og mat-plan kun hengt 
opp på hver base.  
 
Mat på SFO  
Det er utfordringer rundt allergier og intoleranser hos enkelte barn på SFO.  
Det forslås fra FAU at SFO tar kontakt med de foreldrene som har barn med 
intoleranser for å få tips til type matvarer og ev. ulike spennende matoppskrifter. Det 
informeres om at også de som ikke har allergi/intoleranser også kan spise en del av 
de samme produktene.  
Rektor informerer at de tidligere har forsøkt å ansette en ernæringsfysiolog på SFO, 
men dette var ikke en 100 % stilling. Dessverre takket vedkommende som fikk tilbud 
om stillingen nei da hun fikk tilbud om 100 % stilling et annet sted.  
SFO vil se på ulike alternativer til mat etter nyttår.  
 

 
  



• Sak 3: Nyttårsballet 
Nyttårsballet er 16.januar for 5-7 trinn. Møtet tok for seg planlegging og 
forberedelser til dette. 
 

• Sak 4: Innkommende forslag om å endre sammensetningen av Juletrefest komiteen 
og 17.mai komiteen.  
 
Det er i dag 2. og 4. trinn som arrangerer juletrefest.  
3. trinn arrangerer 17.mai.  
 
17.mai er et mye større arrangement og det er ønskelig med et trinn til som bidrar til 
gjennomføringen av arrangementet.  
 
Forslag er: 
Juletrefest er som det er i dag med 2. og 4. trinn. 
 
17.mai 
3. trinn er hovedansvarlig for arrangementet og 1.trinn kommer inn som et 
hjelpetrinn.  
 
Forslaget er enstemmig vedtatt, og endringen trer i kraft umiddelbart.  
FAU informerer 1.trinn om dette i et eget skriv.  

  
  

 
Neste møte i FAU: 8.januar 2020 
 
 
Elin Rise 
Referent i FAU 


