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Møtereferat fra FAU ved Hovin skole 

 

Dato:  19.november 2019 
Tid: 18-20 
Sted: Hovin Skole 
 
  

 
SAKER: 
 
 

Sak 1: Nytt fra skolen v/rektor 
Rektor informerte om planer fremover. 
Skolen har jobbet med strategisk plan med tiltak for året.  
Områder det jobbes med er: 
- Nasjonale prøver 
- Elevundersøkelsen 
- Kommunikasjon med FAU 

 
Det er 2 hovedsatsingsområder 
- Skolemiljø 
- Læringsplaner 
Skolemiljø 
Det er fortsatt for mange saker å ta tak i, men det har gått riktig vei. Hovin skole er med i 
et prosjekt sammen med Nordby ungdomsskole som skal jobbe med skolemiljø og 
krenkelser. Dette innebærer blant annet at skolene skal bli bedre på lover og regler samt 
bli bedre på å observere for å fange opp problemer lettere.  

 
Læreplaner 
Det kommer nye læreplaner i fag fra neste skoleår. 
Det er to-delt, en overordnet del og faglig mål i hvert fag. Man skal jobbe mer med 
dybdelæring, det vil si kutte antall mål men jobbe grundigere med færre ting. Det blir også 
lagt inn livsmestring som en del av undervisningen.  
Etter jul blir det laget nye halvårsplaner som tas inn fortløpende inn fra neste år.  

 
Det jobbes også med læringsbrett,  hvordan bruke de riktig for at det skal gi økt læring. 

 
Nasjonale prøver 
Nasjonale prøver gjennomføres i 5 trinn. Dette måler grunnleggende ferdigheter som 
elevene skal ha. Landsgjennomsnittet ligger på 50 skala poeng. Hovin ligger litt under 
dette året. Ambisjon er å ligge litt over.   

 
Elevundersøkelsen 
Hovin har tatt elevundersøkelsen. Har nylig fått resultatene, mobbetallene ligger på  
10.7 %, som er for høyt, men har gått noe ned. 

 
Foreldreundersøkelsen er sendt ut. Frist i januar. Kun 15 % svarprosent foreløpig. 

 
 
 



Økonomi 
Skolen har trang økonomi, men har klart å komme innenfor normen og går akkurat 
innenfor lovverket når det kommer til lærertetthet.  

 
FAU fremmet ønsker om  
- Sykkelkontroll for 4. trinn med politiet, og tettetere samarbeid med politiet. Rektor skal 

undersøke om det er mulig å få politiet til å komme å gjøre sykkelkontroll. 
 

Skolen ønsker at FAU –  
- Ser på mulighet for å opprette en «dagpatrulje» etter skoletid, for å ha synlige voksne 

rundt barna ved skoleslutt. 
- Forskning viser at gode relasjoner mellom foreldre på skolen påvirker faglige og 

sosiale resultater hos barna. Skolen ønsker at FAU ser på hvordan vi kan bidra til å 
gjøre dette enda bedre på Hovin skole. FAU vil diskutere dette på våre møter.  

 

- Det ble også snakket om informasjonsflyten mellom skole og foreldre og om vi hadde 
noen tanker i forhold til hvordan dette skal være.  

 
Sak 2: Søknad fra miljøterapeut om midler til utstyr til skolens elever 
Vi innvilget 5000 kr fra FAU til skolen til innkjøp av leker og utstyr til skolens elever. 
 
Sak 3:Foredrag / Spleiselag 
Vi har blitt forespurt av FAU ved Nordby Ungdomsskole om å bli med på et spleiselag for 
å arrangere et foredrag om «hvordan ha en ungdom i huset». Vi ble enige om å lodde 
stemmingen blant foreldre via en Transponder undersøkelse for å se om det er noen som 
kan tenke seg dette, før vi tar en beslutning. Kostnad vil bli rundt 2-3000 kr avhengig av 
hvor mange skoler som vil bli med. 
 
Sak 4: FAU Facebook side 
Trude Løkke må slettes som administrator og Leder, nestleder og sekretær må legges til 
som administrator. Vi skal kun ha medlemmer som har barn på Hovin skole 
 
Det samme gjelder Hovin – FAU intern siden. Leder, nestleder og sekretær legges inn 
som administrator eller moderator.  

 

 Sak 5:Taushetsplikt 
Elin finner et taushetsplikt skjema som printes ut og tas med på neste FAU møte for 
signering av alle medlemmer 
Sak6: Dato for FAU møter  
Vi har FAU møter første onsdag i hver måned.  
Neste møte er 4.desember som blir fra 18-21. 1 time dedikeres til Nyttårsballet 
Det lages arrangement på FB intern siden 
 
Vi vil invitere skolens ledelse og avdelingsleder til annen hvert FAU møte for å ha ett tett 
samarbeid med de.  
 
Vi legger ut på FAU Hovin FB siden 2 uker før FAU møte, om man har saker man vil ta 
opp, ta kontakt med leder eller sin klasses FAU kontakt.  
 
Vi legger også ut informasjon på FAU siden om hvem som er FAU representant i hver 
klasse.  

 



Sak 7: Pizza til 7 trinn 
Tone sjekker med lærerne på 7.trinn om når det passer at 7.trinn får kick-off med pizza for 
jobben de gjør med skolepatruljen.  

 
 
 Sak 8: Eventuelt 
 Nyttårsball 16.januar  

o Vi diskuterer nyttårsball den 4.desember 

o Alle sjekker litt rundt om vi kan skaffe en DJ 

o Vi tenker nytt og sjekker litt opp rundt maten om vi kan gjøre dette på en 

billigere måter.  

 
Tone sjekker om det er mulig å få egen bruker på transponder slik at vi kan sende ut 
meldinger selv.  

 
Punkter til agenda neste møte 

o Nyttårsball 

o Kjøring til/fra skolen  

o Årshjul 

o Invitere ledelsen fra skolen, først og fremst avdelingsleder på SFO / Tove 

Uran  

 

  
  
 
Neste møte i FAU: 4.desember 2019 
 
 
Elin Rise  
Referent i FAU 
 
 

 
 
 
 


