Referat, FAU-møte 5. februar 2018, kl. 18
Til stede:
Bitten Koch (rektor), Heidi Bahmanyar (inspektør), Hege Bogen (8a), Christian Dubrau (8a), Gro
Monica Roos (8b), Henriette Børresen (8c), Stine Pernille Kjos (8d), Andreas Bredal (9a), Ole Petter
Hjellemo (9a), Thomas Arp (9b), Komlavi Anani Afanou (9b), Kristin Egge-Hoveid (9c), Cathrine
Tømte (9d), Hanne Irene Medlicott (9d), Maria Eugenia Bakke (10a)
●

Godkjenning av referat fra forrige møte
○ Referatet fra forrige møte er behandlet mellom møtene. Vi i FAU må bli bedre på å
anonymisere.

●

Godkjenning av innkallelse
○ Innkallelse skjedde i litt for dårlig tid på grunn av en misforståelse fra leders side. På
grunn av dette var det flere representanter som ikke kunne være til stede.
○ På grunn av dette frafall - særlig at ikke representanter fra driftsstyret hadde mulighet
for å bli med - kaller FAU inn til ekstraordinært møte onsdag 28. Februar kl. 18.

●

Besøk fra elevrådet
○ Elevrådet stillet med leder og to representanter.
○ De informerte om at elevene i uke 11 og 12 skal jobbe med fysisk og psykisk helse. I
den forbindelse har de laget et opplegg som de skal bruke i gym-timene og avtalt
foredrag med blant annet Oslo kommunes mobbeombud, Kjersti Owren.
○ Fordi dette skal foregå i skoletiden vil det bety at noen undervisningstimer på alle trinn
blir brukt på dette.

●

Info fra skolen v rektor Bitten Koch
○ Bitten Koch introduserte seg som “midlertidig rektor” - hun er ansvarlig for skolen frem
til ny rektor ankommer over sommerferien. Hun har bred erfaring med skoler i
Grorud-dalen og har vært rektor tidligere.
○ Heidi Bamanyar er trådt inn i rollen som inspektør etter 21 år som lærer på Holmlia
skole. Hun har godt kjennskap til Holmlia og elevene. Dette skal komme godt med i
tiden fremover.
○ På forrige møte hadde vi fått tilbakemelding om at tidligere rektor så på mulighetene for
å få til kantinedrift på skolen. Tilbakemelding denne gangen var at dette ikke var
budsjettert og at nåværende rektor ikke ønsker å starte en slik ordning rett før en
annen skal overta, og det i tillegg skal foretas store ombygginger i de lokalene som kan
være aktuelle.
Stillet overfor en potensiell ventetid på fem måneder uten noen endringer kom FAU
med forslag om at det innkjøpes 2-3 mikroovner og en vannkoker til bruk i elevenes
felleslokaler slik at de får mulighet til å spise oppvarmet mat i lunsjen, også uten
kantinedrift. Hvis det er helt umulig å få til innenfor skolens budsjetter, er FAU klar på å
starte kronerulling blant foreldre for å få det til. Vi mener at med dagens priser er dette
en overkommelig utgift. Dette blir tatt med videre i skolens planleggingsmøter av
rektor. FAU følger opp på dette på neste møte med rektor.
○

Det har ikke blitt meldt om nye tilfeller av digital trakassering i 8. klasse siden nyttår.
Enten har tiltakene hjulpet, eller trakasseringen har blitt mer subtil. Skolens politikk
med å holde flere mindre elevsamtaler ser ut som den har en positiv effekt.
FAU mener at det kan være aktuelt med undervisning av foreldre i rettigheter og plikter
for foreldre i forbindelse med barns bruk av sosiale medier. Dette ønsker vi å ha med
på foreldremøte til våren, evt som et foredrag fra eksterne leverandører som
Barnevakten eller tilsvarende. Se også punktet om foreldremøte.

○

Vi fikk litt mer informasjon om hva som skal skje når skolen skal moderniseres. Det vil i
løpet av denne uken også bli lagt ut mer informasjon om dette på skolens åpne
hjemmesider.
I første omgang vil skolens administrasjons- og faglokaler bli pusset opp. Elevene
flyttes til en brakkerigg der ballbingen er i dag (to årstrinn) og til lokaler på Lusetjern
skole (ett årstrinn). Det er ennå ikke avgjort hvem som skal til hvilke lokaler. Dernest
flyttes undervisningslokaler som i dag ligger i administrasjonsbygget til de lokaler som
er klasserom i dag. Kunst og Håndverk, Naturfag og Musikk vil få egne
undervisningsrom i det som i dag er klasseromsbygg. Mat og helse vil låne lokalene til
Rosenholm og Lusetjern skoler. Forventet byggetid i denne fasen er juni 2018-januar
2019.
Etter at administrasjonsbygget er ferdigstilt skal også dagens klasserom og fellessalen
pusses opp. Forventet byggetid for denne fasen er januar 2019-sommerferien 2019.
Eksamener våren 2019 vil finne sted i lokaler på Lusetjern skole.
FAU kom med innspill om at når det moderniseres i samlingssalen og det innredes nytt
kjøkken, at det da også legges til rette for at elevene kan varme mat selv og koke
vann. Inspektør tar dette med i planleggingsmøtene.

●

Info fra driftsstyret
○ Ingen av FAUs representanter i driftsstyret var til stede. Det avholdes et ekstraordinært
møte.

●

Status fra 10. Klasse reise-utvalg
○ Utvalget har ikke holdt møte siden forrige FAU-møte. Leder sender ut påmindelse.

●

Intern kommunikasjon i FAU
○ Alternativene til Slack virket alle værre enn Slack. De representantene som var tilstede
fikk en kjapp innføring i hvordan Slack kan brukes. I tillegg sender Thomas ut en
“hvordan”-mail som forklarer hvordan man slår på epost-varsel av innkommende
viktige beskjeder. For dem som har kommet på slack, fungerer det strålende.

●

Forberedelse i forbindelse med foreldremøte
○ Det skal avholdes minst ett foreldremøte før sommerferien (skolen er pålagt å avholde
minst to hvert år). FAU kommer vanligvis med innspill til dette.
○ Rektor la frem forslag om trinn-delte opplegg:
■ 10. klasse; felles møte om hva som skal skje de siste månedene på skolen og i
forbindelse med eksamen, etterfulgt av “speed-dating” med faglærerne.
Opplegget for speed-datingen ble ikke forklart, men vi antar at det innebærer at
alle trinnets faglærere er tilgjengelige og foreldrene så fordeler seg og prater litt
med dem og så bytter på etter noen minutter. Et FAU-medlem som er lærer på
en annen skole fortalte at det fungerer hos dem.
■ 8. og 9. klasse: Et felles foreldremøte om et tema som er aktuelt for foreldrene.
○ FAU diskuterte forslaget fra rektor og kom frem til at det er bra å bygge videre på.
■ Opplegget for 10. klasse virker veldig fornuftig. Det er både nyttig og
interessant å vite hva man har å forholde seg til i tiden fremover.
■ For de to andre trinnene er vi mer i tvil; flere ønsker å ha også faglærer-møte
for 8. og 9. klasse. Flere av representantene har aldri møtt lærerne barna deres
taler om.
I tillegg mener vi at det er aktuelt med et netthets og -trakasseringsopplegg,
spisset mot oss som foreldre. Flere er i tvil om hvilke tiltak vi som foreldre har
lov å gjøre og hvilke rettigheter vi har som foreldre.
Forslaget fra FAU blir derfor at for 8./9. klasse avholdes det to møter; et felles
foredrag som er spisset mot de problemstillingene som vi opplever som foreldre
til elever på Holmlia skole, basert på de nylige utfordringer med trakassering og
med info om ombyggingen som kommer til å skje neste år. I tillegg et
faglærer-speeddating-møte som foreslått fra rektor.

●

●

Vi i FAU er klar over at det er relativt dyrt å ha alle lærerne på kveldsvakt, og
mener altså ikke at de trenger å være med på foredragskvelden.
Flere mulige foredragsholdere ble nevnt, blant dem Barnevakten og Bruk Hue!
Spørsmål og informasjon fra klassene
○ Innspill fra elevene: Det er i dag vanskelig å høre når klokken ringer inn (og det er
sannsynlig at det blir værre når elevene er spredt). Det er et ønske om å få til en bedre
løsning, evt. med et varsel litt før elevene må være i undervisningslokalet.
■ FAU tar innspillet videre til skolen.
Evt.
○ Ingen innkomne forslag

