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

Sted:   Teams 

Referent:   Evy Kristin Dahl Ridderseth 

 

Tilstede:   

 

Klasse Navn Frammøte Klasse  Navn  Frammøte 

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

X 

 Wenche Hammervold -  Maude Chinhengo Hals X 

8 B Caesar Qvennerstedt 
(FAU-styret) 

 9 D Bjørn Tommy Tollånes 
(Driftsstyreleder) 

X 

 Hayriye Eryigit -  Johan Hake X 

8 C Turid Skorpe Lannem, 
FAU-leder 

X 10 A Sverre Esmark X 

 -   Guri Riksaasen X 

8 D Cathrine Moen 
(Skolemiljøutvalget) 

X 10 B Marina Rudenko 
(FAU-styret) 

X 

 Claudia Astroza -  -  

 Narmin Ahmed Kareem X 10 C Kristiina Jaana Keränen-
Andersson 

X 

8 E -   Ester Kari Folkenborg - 

9 A Jose Santos Delgado  
(Driftsstyret) 

X 10 D -  

 Yuly Avalos Carvajal -  -  

9 B Evy Ridderseth  
(FAU-styret) 

X Fra skoleledelsen:  
Christina Solheim, ass.rektor (for rektor) 

 Karianne Skaug X 
 

 

Saksliste 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

2. Godkjenning av referat fra forrige FAU-mxøte (16.01.21) 

Vedtak: Godkjent 

3. Rektors hjørne v/ assisterende rektor Christina Solheim 

Status nå (gult nivå): Overgangen til fra rødt til gult nivå har gått fint. Lærerne melder om mange 

fornøyde barn. Miljøteamet følger opp enkeltelever som har hatt utfordringer under periodene 

med hjemmeskole.    

Eksamen 10. trinn: Skriftlig eksamen er avlyst. Muntlig eksamen gjennomføres hvis ingen annen 

beskjed gis.  

Felles heldagsprøver: Holmlia skole ønsker å gjennomføre heldagsprøver i vårsemesteret før 

påske, men venter på klarsignal fra Utdanningsetaten.  

Foreldremøter: Digitale foreldremøter planlegges etter vinterferien. Fysiske foreldremøter anses 

som offentlig arrangement, og kan per dags dato ikke gjennomføres.  



Utviklingssamtaler: Skjer fysisk så langt det er mulig. Oslo kommune skal gjennomføre digitale 

møter som hovedregel, men kan gjøre unntak ved viktige møter som utviklingssamtaler, FAU, 

elevråd og lignende.  

Ungdata-undersøkelsen: Foregår i uke 10. Undersøkelsen kartlegger ungdommers livssituasjon. 

Foreldre har tidligere fått informasjon og kunnet velge å reservere barnet fra undersøkelsen.  

Kartleggingsverktøy fra skoleetaten: Kan kartlegge skolen og elevenes utfordringer, vil 

gjennomføres før sommeren. Resultatet brukes inn i planleggingen av neste skoleår.      

Nyansettelser: To nye ressurslærere på 8. og 9. trinn. Skolen har fra før to ressurslærere i aktivitet 

på ulike trinn.  

Rehabilitering av skolebygget: Skolen planlegger innflytting i nytt bygg 1.mai for 8. og 10. trinn. 

9.trinn blir på Lusetjern ut skoleåret. Paviljongen rives 9. mai. 

Innspill fra FAU til rektor:  

• FAU melder om manglende toveiskommunikasjon under digitalt foreldremøte for 

10.trinn. Christina tar problemstillingen tilbake til skolen.     

• Ved hjemmeskole har skoledagen startet 8.15. Vil skolen vurdere å begynne dagen da fra 

høsten av? Assisterende rektor sier saken har vært oppe tidligere, og vil igjen bli 

vurdert/drøftet med tanke på neste år.  

Vedtak: FAU tar sakene til etterretning og oppfordrer skolen til toveiskommunikasjon på digitale 

foreldremøter. FAU tar opp saken om tidspunkt for start av skoledagen på møtet i mars.   

 

4. Orienteringssaker 

Orientering fra råd/utvalg/grupper som har hatt møte siden forrige FAU-møte 16.januar:  

Driftsstyret: Møtet er utsatt til etter vinterferien.  Viktige temaer er budsjett og strategisk plan.   

Skolemiljøutvalget: Ikke hatt møte. 

Revysatsingen: Planlegging og søknad om penger er i gang sammen med Forandringshuset.  

Vedtak: FAU tar sakene til etterretning.  

 

5. Foreldremøtene, status og erfaringer 

Alle trinn har hatt formøter med lærere fra sitt trinn med tanke på vårens foreldremøter, 

samarbeidet har fungert fint. 10. trinn har hatt et foreldremøte om søking til videregående. 8. og 

9. trinn tar sikte på møter før påske. Det er ønskelig med fysiske møter, og dersom det kun lar seg 

gjøre å ha digitale møter før påske, ønsker FAU at det kan legges til rette for fysiske møter før 

semesterslutt. 

Vedtak: FAU tar saken til etterretning. FAU ber skolen forsøke å legge til rette for fysiske 

foreldremøter så langt som mulig.  

 

 

6. Åpne samtaler om temaer 

FAU ble presentert for tre temaer for samtale uten forslag til vedtak i denne runden. FAU valgte 

likevel å gi et vedtak i forbindelse med drøftingen av punkt B.  

A. Veiledning om valg av videregående. Hva ønsker vi at skolen bidrar med? Hva tenker vi at vi 

som foreldre/foresatte kan gjøre for å veilede våre barn?  Bakgrunn for refleksjon rundt temaet 

er artikkel fra Aftenposten der veiledningen til barn om studievalg kan synes ulikt fra Oslo Øst til 

Oslo Vest.  

B. Hjemmeskole og Teamsbasert undervisning    Selv om det ikke er hjemmeskole for de fleste nå, 

kan det endre seg hvis smittetrykket øker. Så derfor: Hvordan opplever foreldre at digital 

undervisning fungerer? Hva tenker vi om det å ha kameraet på?  Har noen opplevd at læreren 

skrur av kameraet sitt? Hvordan kan vi få økt kontakt med skolen?  



Vedtak: FAU etterspør bedre opplæring i og klarere retningslinjer for bruk av digitale hjelpemidler 

for de ansatte. FAU understreker nødvendigheten av at alle lærere underviser med kamera på, 

for bedre læring. FAU ønsker at barna oppmuntres til å ha kamera på og vil selv støtte sine barn i 

å gjøre det.  

 

C. Temasamlinger arrangert på skolen Det har vært vanlig å invitere foreldre på ulike trinn til 

temasamlinger (f.eks. om nettvett og grensesetting), gjerne i forbindelse med foreldremøter. 

Hvilke temaer ønsker vi at skolen, ev. i samarbeid med FAU, inviterer foreldre/foresatte til? 

FAU har erfaringer med godt samarbeid med skolen vedrørende temasamlinger arrangert på 

skolen før koronaperioden og ønsker å fortsette dette samarbeidet for neste skoleår med å se 

hva vi kan få til.  

 

7. Eventuelt:  

Ingen saker til eventuelt 

 

 

Neste FAU-møter er: 

 

Mandag 15. mars, mandag 12. april, mandag 10. mai og mandag 7. juni, kl. 18-20. Vi håper at det kan 

avholdes fysiske møter framover, men må vurdere det ut fra smittevernhensyn til enhver tid. 

 

FAU-styret har møte mandagen før, bortsett fra i april hvor det er tirsdagen før, og innkallinger sendes ut 

etter styremøtene. Det er ønskelig å få inn saker i forkant av styremøtene, helst senest kl. 18 mandagen 

før FAU-møtet. Saker sendes til tslannem@gmail.com 

 

 

 


