Referat, FAU, 28/2 2018 kl. 18
Til stede: Gro Monica Roos (8b), Stine Pernille Kjos (8d), Thomas Arp(9b, leder), Komlavi Anani
Afanou (9b), Barbo Helling (10c, driftsstyret), Ole Johnny Breivikås (10d)

●
●

Godkjenning av referat fra forrige møte
○ Referat ble godkjent via slack og distribuert via portalen
Godkjenning av innkallelse
○ Det var relativt få representanter til stede. Sannsynligvis fordi innkallelsen kom nesten
tre uker før møtet og ikke ble fulgt opp. Til neste møte kalles inn ca. 2 uker før og det
sendes ut påminnelse 3-4 dager før.

Info fra driftsstyret
Lederen for driftsstyret uttrykte bekymring for mangel på kontinuitet i skolens ledelse. I
en periode på om lag to måneder møtte tre ulike rektorer i driftsstyret. I løpet av få
uker, rundt årsskiftet, sluttet både rektor og assisterende rektor. Det synes å ha vært
satt av liten tid til overlapping med nåværende ledelse.
○ Som følge av situasjonen beskrevet ovenfor, ble prosessen med utarbeidelse av
strategisk plan 2018 ikke tilfredsstillende. Medvirkningen av både foreldre og
driftsstyret var mangelfull. For fremtiden er det viktig at FAU involveres tidlig i
prosessen, og at strategisk plan legges inn i FAUs i årshjul for første møte på høsten.
○ Det ble videre orientert om at driftsstyret har vært involvert i prosessen med ansettelse
av ny rektor. Det er viktig at personer som velges inn i driftsstyret blir gjort
oppmerksom på at det er en del av driftsstyret oppgaver og mandat.
○ Nettsidene til skolen er utdaterte. FAU har ved flere anledninger anmodet om at
informasjonen oppdateres, men uten at så har skjedd. Oversikt over medlemmer i FAU
er nylig oppdatert, men hverken SMU, elevrådet eller driftsstyret har blitt oppdatert.
Nettsidene er viktig både for nåværende elever og deres foreldre, for de som skal
begynne på skolen høsten 2018, men er også skolens ansikt utad. Videre ønsker
FAU at det legges ut informasjon om det svært omfattende rehabiliteringsprosjektet
som starter fom. høsten 2018. Prosjektet vil i stor grad påvirke skolehverdagen til både
elever og lærere.
○ FAU er bekymret for at det i denne situasjonen skal oppstå et “maktvakuum”. Det er i
en slik situasjon ekstra viktig å forankre beslutninger, vedtak og prosesser i
foreldregruppa. FAU mener det er særlig bekymringsfullt at dette skjer i
planleggingsfasen til rehabiliteringen av skolen. FAU er videre bekymret for hva dette
kan ha å si for arbeidsmiljøet til lærerne.
○ De ovenstående punkter vil bli tatt opp med skolen på neste FAU-møte.
● Status fra 10. Klasse reise-utvalg
○ Ennå ingen møter
● Spørsmål og informasjon fra klassene
○ Hvordan ser det ut med fravær på Holmlia skole? Hvordan ligger vi an i forhold til
andre skoler i området? Hvordan med resten av Oslo?
■ Tas opp med skolen på neste møte
○ I 8. Klasse ble det gitt lekser på mandag 27. Februar til levering onsdag 1. mars. Dette
er stikk i strid med de retningslinjer skolen har for lekser. Hvordan skal vi som foreldre
forholde oss til dette? Hvor går vi for å klage? Mail til læreren? SkoleSMS?
■ Tas opp med skolen på neste møte
○ Det kom inn flere spørsmål om anmerkninger;
■ Hvordan fungerer det på Holmlia skole?
■ Er det felles regler eller brukes det skjønn av hver enkelt lærer?
■ Hvilke konsekvenser får anmerkninger for elevene?

■
■
■
■
●

Evt.
○

○

Hva gjøres overfor de elever som ser det som et mål å få flest mulig
anmerkninger og skaper uro for det?
Har de noen effekt når elevene har ti-talls fra før?
Blir det brukt andre løsninger, for eksempel samtaler med foreldre eller
lærer/ledelse/foreldre/elev-samtaler?
FAU anbefaler at ledelsen forfatter et skriv som distribueres til foreldre på
skolen. I tillegg ønsker vi å prate med ledelsen om dette.

Forslag ble stilt om at valg av klasserepresentanter for neste år i 8. og 9. klasse velges
på foreldremøtet på våren, slik at det er representanter klar når skolen starter på
høsten.
I tillegg foreslås det å ha første foreldremøte noe tidligere, omkring d. 1. september.
Dette kan i praksis allerede planlegges nå.

