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Møtereferat fra FAU ved Hovin skole 

 

Dato:  5.februar 2020  
Tid:  18-20 
Sted: Hovin Skole 
 

 
SAKER: 
 
 

• Sak 1: Skolens Ledelse informerer 
Det har vært gjennomført kartlegging av elevmiljøet på skolen på 5.-7. trinn, i tillegg 
en egen en skolemiljøundersøkelse for 1.-4. trinn. Resultatet for 1.-4. trinn ligger 
generelt litt høyere enn snittet av skolene i Norge.  
Som tidligere nevnt er Hovin med i et prosjekt som jobber med skolemiljø og 
krenkelser som går over 2 år. Den delen av prosjektet man har jobbet mest med frem 
til nå er regelverket for prosjektet, men skolen prøver nå også å jobbe med tiltakene. 
Det fokuseres på uønsket adferd i friminuttene og hva som kan være årsaker til at det 
oppstår uønskede hendelser. Det arbeides med å skape gode relasjoner mellom 
lærere og elever i friminuttet.  
 
Gjennomgang av elevundersøkelsen høst 2019 for 5.-7. trinn viser at 20 % av elevene 
sier at de blir mobbet, dette gjelder for det meste jentene.  
Mobbetallene har gått ned generelt på Hovin skole, men gått opp i 7. trinn.  
Skolen har systematisk arbeidet med dette og kartlagt mobbingen. Skolen mener at 
de ser at det har blitt bedre etter tiltak som har blitt satt inn. Det har vært ekstern 
hjelp fra et kommunalt kompetansesenter til å analysere skolemiljøet i 7. trinn, men 
også i 5. trinn. Det har vært tett oppfølging med foreldre blant enkeltelever.  
 
Det har vært gjennomført egen undersøkelse for SFO. Tallene for undersøkelsen 
ligger cirka på gjennomsnittet i forhold til andre SFO i Ullensaker og i Norge.  
 
Foreldremøte:  
Skolen vil innkalle til to møter på skolen like etter vinterferien.  
Det ene møtet gjelder for lærere, foreldrekontakter og FAU.  
Foreldremøte nr. 2 hvor foreldrene innkalles er det ønske fra skolen om først å ha en 
felles del i gymsalen for å informere foreldrene om elevundersøkelsene og hva som 
har blitt arbeidet med på skolen utifra resultatene, før man går i hver sine klasserom. 
Skolen og FAU ser viktigheten av å informere foreldrene om hva som bra og hva som 
ikke er bra på skolen.   
Dette må også snakkes om på trinnene i etterkant av fellesdelen. 



Det diskuteres på møtet om man skal gjøre en felles del for alle, eller om det skal 
deles opp i f. eks to separate.   
Det enes om at det innkalles til FAU og foreldrekontaktmøte først for planlegging vår 
og generell info, deretter fellesmøte med foreldre og klasserom møte samme kveld.   
 
Tilsettinger våren 2020:  
Det skal ansettes 2 nye lærere, mulig 3. Totalt har det kommet inn 35 søknader.  
 
Skoleklubb Pilot:  
Hovin skole har meldt seg på dette pilotprosjektet. Nye 1. trinns elever skal komme 
flere dager før sommeren sammen med foreldrene for å bli kjent med skolen.  
 
Spørsmål fra FAU.  
Det stilles spm. til rektor om sosiale sammenkomster i skoletiden som gjennomføres 
på morgenen, spesielt rundt juletider. Det kan være utfordrende for foreldre med 
flere barn og ha tid til å delta på alle samlingsstunder.  
Rektor sier at disse arrangementene i utgangspunktet er for ungene, men at foreldre 
inviteres og kan komme hvis de har anledning til det.  
Det vil ikke bli noen endringer i disse arrangementene fra skolens side.  
 

• Sak 2: Referat fra forrige møte 
Referat godkjent forrige møte. 
 

• Sak 3: Juletrefest 
Det har kommet inn forslag fra foreldre og siste juletrefestkomitè på skolen om å 
gjøre endringer i juletrefestarrangementet da dette blir for stort og for uoversiktlig. 
Skolen og FAU stiller seg positivt til dette. 
Det har kommet inn ønsker om at juletrefesten skal holdes trinnvis.  
Loddsalg kan arrangeres og inntektene skal gå til klassekassa.  
FAU vedtar at juletrefest holdes trinnvis og klassekontaktene blir ansvarlige for å 
arrangere på trinnet. Det er viktig at det dannes en juletrefest komitè på første 
foreldremøte på høsten.  
 

• Sak 5: Sommeravslutning 
Det har kommet inn forslag om å endre sommeravslutningen på skolen. Det er 
ønskelig med et litt mer «trøkk» på arrangementet da dagens arrangement er litt 
kjedelig og for stort.  
Det er ønsket et mer fellesskap rundt underholdning, ikke nødvendigvis trinnvis og 
mer tid voksne og barn sammen i løpet av tiden avslutningen varer.  
Det diskuteres om arrangementet skal deles opp trinnvis eller 2 / 3 trinn.  
 
FAU i samarbeid med skolens ledelse vedtar at det vil være tre sommeravslutninger 
fra våren 2020.  
Følgende trinn arrangerer sammen: 1. og 2. trinn, 3. og 4. trinn, 5. og 6. trinn.  



Det skal fokuseres på felles aktiviteter med barna og type underholdning.  
 
Det vil fra FAU sin side legges noen føringer for hvordan dette skal gjennomføres og 
rektor støtter dette. Rektor vil informerer sine lærere at det skal lages en fyldigere 
underholdning i år.  
Forslaget er enstemmig vedtatt.  
 
Endring i sommeravslutning gjelder fra våren 2020 og det vil bli informert om på 
foreldremøtene. 
Tone lager utkast til et informasjonsskriv og sender ut til FAU gruppen og skolens 
ledelse for godkjenning.   
Vi inviterer klassekontaktene til neste møte.  

 
 

• Sak 5: Eventuelt.  
- Det informeres fra 17. mai komitèen at korpset ikke kommer til Hovin skole i år. 

Det er spm. om hvorfor, begrunnelsen er at korpset må fordeles på alle skolene i 
kommunen.   

- Bjørn Erik sjekker likevel om vi kan få korps😊    
- Oppsummering nyttårsballet 
- Det blir gitt gode tilbakemeldinger fra nyttårsballet på gjennomføring og antall 

voksne tilstede. Tone og Kari var på SU møte 22.01.20 og elevrådsleder 
informerte om at de ønsket at ballet varte til kl. 21.30, det varte til kl. 21.00. Vi 
tar dette til ny vurdering for neste års nyttårsball.  
  

 
Endring i Møteplan:  Mars: 3.mars 
 April: 31.mars  
  
Neste FAU møte: 3. mars 2020  
 
 
Referent i FAU: Elin Rise  


