
FAU-møte 14. september 2020 i musikkrommet på Holmlia skole  
 

Sak nr:  

1. Godkjenning av møteleder og referent. 

a. Møteleder – Marina Rudenko 

b. Referent: Turid Skorpe Lannem (8c) 

c. Tilstede: Ida Suhrke (8A), Caesar Qvennerstedt (8B), Turid Skorpe Lannem (8C), Cathrine 

Moen (8D), Claudia Astroza (8D), Jose Santos Delgado (9A), Yuly Avalos Carvajal (9A), Evy 

Ridderseth (9B), Karianne Skaug (9B), Anita Sundnes (9C), Bjørn Tommy Tollånes (9D), 

Johan Hake (9D), Sverre Esmark (10A), Guri Riksaasen (10A), Marina Rudenko (10B), Pål 

Stette (rektor) 

 

 

2. Bli kjent-runde 

Alle forteller kort om seg selv. 

 

3. Rektors hjørne 

 Klassene. 9. trinn skal ha ekstra foreldremøter for klassene C og D. På 8. trinn er det fem 

klasser. For skoleetaten er standarden 30 elever i klassen uavhengig av hvor mange klasser vi 

har. I Osloskolen er det generell plassmangel, det skal derfor være 30 elever i hver klasse. 

Skolen kan fritt dele litt ulikt, men gjennomsnittet skal være 30 elever per klasse. I tillegg skal 

skolen holde av 2 plasser totalt på trinnet til nærskoleelever som kan dukke opp i løpet av 

skoleåret.  

 Oppussing. Vi har trange forhold med ett klasserom til hver klasse. April 2021 er tentativ 

innflyttingsmåned. Foreløpig uavklart hva vi gjør med Lusetjern.  

 Miljøteamet på skolen har tidligere jobbet mye inn mot fravær, de har tatt kontakt med 

foreldre. Nå skal kontaktlærerne ha kontakten med foreldre. 

 Marte Gerhardsen ny direktør i utdanningsetaten. Omorganisering av skolegrupper, Holmlia 

med i U1. Vår nye områdedirektør er Trond Karlsen, vikar, nytilsatt på plass i desember. 

Rektor gis et større ansvar i ny gruppemodell. «Prosjekt U22» vil fortsette i en 

overgangsperiode, og dette gir nå midler som vi bl.a. bruker til vårt (utvidede) miljøteam.  

 Elevrådet. Elevdrevne aktiviteter er satt på vent på grunn av koronasitutasjonen. Mat-bussen 

(vinnerforslag i elevkonkurranse) må vi i praksis finne et alternativ til. 

 Utstyr. Det er investert i Ipader og PC-er. It’slearning er hovedplattformen hvor foresatte kan 

finne mye informasjon. IST vil overta for It’s etter hvert. Showbie og Teams brukes også, men 

disse har foreldre ikke tilgang til. 

 Fagfornyelsen. 8. og 9. trinn følger denne, mens 10. trinn følger «gammel» læreplan. 

Fagfornyelsen har økt fokus på dybdelæring, tverrfaglighet.  

 Ansettelser. Det lyses ut etter 1 spes.ped og 1 realist snart.  

 Skoleplan. Foresatte finner oversikt over prøver her, men følg likevel med på lærernes 

meldinger (som vil være mest oppdaterte). Permisjoner innfris ikke i prøveperioder. 

 Videoopptak fra klassesituasjon ute på SoMe. Rektor orienterte om video ute på sosiale 

medier og at skoleledelsen håndterer dette internt. FAU drøftet hvilken rolle FAU ved 

foreldrekontakter kan spille i slike situasjoner, ut mot foresatte og lokalsamfunn. Her har 

foreldrekontakter et annet oppdrag og spillerom enn rektor og skoleledelsen. 



 Fravær. Rektor fikk spørsmål om fraværskode i koronatid. Det praktiseres ulikt fra skole til 

skole.  Det er sendt ut informasjon i skolemeldingsappen.  Barn som har symptomer, men er 

friske nok til å følge opp skolearbeid, skal kunne få oppgaver fra lærer. Rektor oppfordret 

foresatte til å gå gjennom fravær på utviklingssamtalen (kontaktlærer skal ta det opp). 

Foreldre kan etter hvert følge med på IST Everyday, for å se sitt barns fravær. Ved 

fraværsmelding, bruk Skolemeldingsappen. 

 

4. Valg av styret 

Vedtak: Marina fortsetter som leder og Turid er valgt inn som sekretær. Et tredje styremedlem 

velges på neste møte. 

 

5. Valg av representant for Skolemiljøutvalget (SMU) 

Vedtak: Evy og Cathrine med Claudia som vara (neste møte er 7. okt) 

 

6. Behov for 2 foreldre på FAU-møter? 

Vedtak: De to foreldrekontaktene fra hver klasse, er likestilte representanter og følgelig er begge 

FAU-medlemmer.  

 

7. Fordeling av FAU i grupper trinnvis etter fellesdelen 

Vedtak: vedtatt. 

 

8. Eventuelt I 

Ordbruk har blitt et problem utenfor skolen. 

Vedtak: Fellesskap, samhørighet, trygghet og trivsel tas opp som egen sak på neste møte.   

 

9. Eventuelt II 

8. trinn ser behovet for foreldremøte «in person», de Teams-baserte foreldremøtene var ikke 

tilstrekkelig for gruppen av nye foresatte ved oppstart på ny skole. Det trengs kontakt i 

foreldregruppene, ikke kun med trinnlærerne. 

Vedtak: Klasserom kan lånes, foreldrekontakter kan organisere foreldremøter og skolen vil være 

behjelpelig med å kalle inn til møtene. 

 

10. Møter framover: 5. okt, 2. nov, 7. des (årsmøte). 

 

 

 

 


