
Referat fra møte i Holmlia FAU mandag 12.4.2021 kl.18-20   
Teamsmøte 

  

Klasse  Navn  Frammøtte  Klasse   Navn   Frammøtte  

8 A  Ida Suhrke   x 9 C   Anita Sundnes  
(Skolemiljøutvalget)  

  

  Wenche Hammervold      Maude Chinhengo Hals   x 

8 B  Caesar Qvennerstedt 

(FAU-styret)  
  9 D  Bjørn Tommy Tollånes 

(Driftsstyreleder)  
 x 

  Hayriye Eryigit      Johan Hake    

8 C  Turid Skorpe Lannem, 

FAU-leder  
 x 10 A  Sverre Esmark   x 

  -      Guri Riksaasen    

8 D  Cathrine Moen  
(Skolemiljøutvalget)  

 x 10 B  Marina Rudenko (FAU-

styret)  
 x 

  Claudia Astroza      -    

  Narmin Ahmed Kareem    10 C  Kristiina Jaana 

KeränenAndersson  
 x 

8 E  Maria Del Mar 

Borchgrevink  
 x   Ester Kari Folkenborg    

9 A  Jose Santos Delgado  

(Driftsstyret)  
 x 10 D  -    

  Yuly Avalos Carvajal      -    

9 B  Evy Ridderseth  (FAU-

styret)  
 x Fra skoleledelsen: Rektor 

Pål Stette  
 

  Karianne Skaug    

  

Saksliste  
1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

Vedtak: Godkjent  

  

2. Godkjenning av referat fra forrige FAU-møte (15.3.2021)  

Vedtak: Godkjent  

  

3. Rektors hjørne  

- Status hjemmeskole. Stor variasjon hvordan hjemmeskole oppleves av 
elevene – noen synes det går kjempefint, andre synes ikke det går bra. Noen 
har bedre rammebetingelser med tilrettelegging i hjemmet. 
Lærerne synes at det er utfordrende å vurdere elevenes kompetanse, å gi 
undervisning, teste uten å være til stedet og sikre bredde på vurdering. Det er 
stort faglig fokus, men krevende å gi variert undervisning. Det antas at det blir 



mye vurdering når barna er tilbake fysisk på skolen igjen. 
Elever som trenger det, får komme på skolen for undervisning. 

- Rødt nivå var forventet fra mandag. 

- Ny smittevernveileder: Gruppene/kohort skal halveres, men med samme 

lærerressurser. Ny timeplanen lages i dag, 10.trinn prioriteres. Strukturerte 

og fulle dager så godt som mulig, forsøke å dele opp dagen slik at så få som 

mulig har pauser samtidig.  

- Vikarbruk. Skolen velger å unngå bruk av vikarer, men tilrettelegge at 

vurdering av elever gjennomføres av de kjente lærere. 

- Kantina. Kantina står klar fra 26.april med helt nye moderne hvitevarer. Ut 

skoleåret minimal løsning, håper å kunne tilby god løsning til høsten. 

- Skoletur. Skolen arrangerer årlig en kort overnattingstur for elevene på hvert 

trinn. På grunn av koronasituasjonen utgikk det i år.  

Rektor orienterte FAU hvorfor det fra skolens side ikke er ønskelig med 

dugnadsbaserte/foreldredrevne skoletur til f.eks. utlandet. Skoleledelsen 

ønsker et fast tilbud for hvert år, lærere skal inkluderes. Tilbudet skal være 

skolens, det skal være gratis og tilgjengelig for alle. Målet for slike turer er 

felleskap og læring, skoletur inngår i skoleplan og i utgangspunktet skal slike 

turer gjennomføres uten foresatte. (Se for øvrig sak 8.) 

 

- Tiende trinn etterlyste et foreldremøte nr. to, møtet før vinterferien var for 

kort og primært viet søknad til videregående. 

  

  

4. Orienteringssaker  

Orientering fra råd/utvalg/grupper som har hatt møte siden 15. mars:   

 

Driftsstyret (ved Bjørn Tommy) hadde kort møte 17.mars, ikke noe nytt, jobbet med 

strategiplan. Sak om kameraovervåkning pga. flere knuste vinduer, har vært 

diskutert også ved flere tidligere anledninger, nå nærmer det seg handling. 

 

Skolemiljøutvalget (ved Anita/Cathrine) ingen møter siden sist.  

 

Revysatsningen (ved Maude/Ida) ingenting å rapportere. Må ta opp tråden med 

Forandringshuset igjen.  

 

FAU-leder orienterte 

- leserinnlegg fra Turid (som privatperson) ble sendt til Dagsavisen, Turid takker for 

innspill til skriveprosessen. 

- Foreldrekonferansen til Oslo Kommunale Foreldreutvalg (årlig arrangement) 

* Marthe Gerhardsen - snakket om skolenettverk og oppfølging av barn med 

utfordringer, uttrykte takknemlighet for samarbeid med FAU-ene. 

* Anders Bakken – snakket om forskningsprosjektet «Oslo-ungdom i koronatiden» 

og funnene. Skolen og fritidsaktivitet har viktig rolle i ungdoms sosialisering. 



Oppfølgingsstudie på trappene.  

* Kjersti Owren (mobbeombud)– snakket om barnas opplevelse under nedstengning. 

Minnet foreldre/foresatte på å si «Hei!» til barn og unger. 

 

Vedtak: FAU tar sakene til orientering  

  

5. Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG) og spørreundersøkelse om FAU-arbeidet 

FUG ønsker at FAU svarer samlet på undersøkelse. 

Vedtak: FAU svarte på spørreundersøkelsen  

  

6. Tidspunkt for skolestart  

Oppfølging av sak 5 i marsmøtet. Det er ønskelig å vite litt mer om hvilke opplevelser 

og synspunkt som fins i gruppa.  

Vedtak:  

1) FAU-styret undersøker om skolestart kl.08:15 er avgjort fra skolens side. 

2) FAU ber skoleledelsen tenke langsiktig og skape forutsigbarhet for hjemmene, 

samt tenke helhetlig knyttet til skolefrokost og leksehjelp i forbindelse med 

timeplanleggingen og tidspunkt for start på dagen.   

 

7. Tips til aktiviteter  

Oslo KFU har kommet med forslag til 17.maiferingsaktiviteter (se vedlegg). Selv om vi 

ikke har en rolle i 17.maikomiteer på Holmlia, kan det være vi kan la oss inspirere til 

å sette i gang en eller flere aktiviteter som er foreslått her, som fellesskapsbyggende 

aktiviteter.  

Vedtak: Sak utgikk 

  

8. Skoletur  

FAU samtalte om skoletur i lys av rektors orientering (se sak 3). 

Samtalen kretset blant annet rundt kriterier for skoletur, rutiner og rammer for faglig 

innhold, behovet for å se dagsutflukter og ekskursjoner i sammenheng med telt- og 

hytteturer, at både elever, lærere og foreldre/foresatte er godt orientert og forberedt. FAU 

ble også orientert om tidligere vedtak i FAU i tilknytning til lengre skoleturer, kostnad og 

dugnadsarbeid.   

Vedtak: FAU støtter skoleturer på hvert trinn i regi av skolen som er like over tid. 
  

9. Kantine  

Kantinetilbudet på skolen.  Det ble ikke tid til denne saken i møtet. 

Vedtak: FAU tar saken opp på et senere møte 

 

Neste møte: Mandag 10. mai kl. 18-20 på Teams 

 

Referent: Marina 


