
 
 
Møteinnkalling/Referat 25.01.22 - HBU 

 

  Møte nr. 1      
  TID  18.00-19.30 

MØTESTAD  Teams 

MØTTE: 

Marianne Ø. Müller, Øystein Walle, Ellen Marie Basberg, Gunnar Halbjørhus, 
Hege Janett Myro, Sissel Stegan, Monika Randar, Stian Rygg, Stine Money, Eli-
Ann Evensen, rektor Ellen Wang Fredriksen og elevrådsrepresentanter Oscar 
Haug Dehli og Mathilde Skare. 

FORFALL   

NESTE MØTE  REFERENT  Eva Markegård  

 

SAK  Ansvar 

1/22 Godkjenning av referat frå sist møte  

2/22 Helsesykepleier informerer om psykt normalt – utsatt til neste møte pga 
digitale utfordringer. 
 
Marianne hadde litt informasjon: 
Har starta i 9. klasse, skal være foreldremøte i februar. Handler om psykisk 
helse, mestre hverdagen. 

 

3/22 Rektor informerte om:   
 
Ståa på skolen per i dag: 
Fortsatt gult nivå, men håper på grønt neste uke. Da er det lettere å 
drive skole, og elevene har det bedre. Det er mange som nå er 
smitta, men dette er kanskje noe vi alle må forberede oss på? Nå er 
det også løsere regler knytta til pandemien. 
Spørsmål fra FAU: Hva med parallell hjemmeundervisning? 
Rektor svarer at dert er ulike dilemmaer knytta til dette, f.eks. 
personvern. Skolen har heller satsa på å sende hjemmeoppgaver. 
Ide/innspill: Når lærere planlegger en undervisningsøkt, så kan 
dette deles med elever i karantene. Rektor sier at man gjør dette 
nå, men skal se mer på det. 
Det er et økende antall elever som syns ting kan være stusselig nå, 
og det er relatert til situasjonen vi står i. Elevrådsrepresentantene 
sier at f.eks. fravær gjør at det kan være vanskelig å henge med i det 
faglige når man kommer tilbake. Rektor tar dette opp med lærerne, 
og ser om man kan finne løsninger.  
 
Resultater fra Nasjonale prøver 2021, og hvordan skole jobber i 
etterkant av slike prøver, samt tilbakemeldinger etter å ha jobba 

 



med resultatene fra de ansatte på HBU. Finn, analyser og bruk 
resultatene fra nasjonale prøver (udir.no) 
5. trinn ligger litt under, og dette er tradisjonelt i Hemsedal. 8. trinn 
og 9. trinn hever seg til snitt, og elevene ligger der de skal når går ut 
av 10. trinn. Rektor anbefaler at man går inn på UDIR og prøver seg 
på nasjonale prøver – det kan alle gjøre. Lenke her:  
https://www.udir.no/eksamen-og-
prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/8-9-
trinn/engelsk/?path=cefglhhcefglih  
Bør elevene øve før nasjonale prøver? Elevene som deltok på FAU-
møtet kunne gjerne tenke seg dette. 
 
Skolemiljøet - leder og nestleder i elevrådet deltar og bidra med 
informasjon.  
Per nå er det mange musikkprosjekter på skolen. Disse er v/Tori 
Snerte. HBU har i to år hatt bolker/perioder med 
musikkundervisning, og i år har dette vært en god løsning fram til 
nå. Prosjektene er tverrfaglige. Elevene sier om prosjektjobbing at 
det har vært bra å jobbe på andre måter, og at man ser en annen 
måte å være sammen på i klassemiljøet, det er bra for fellesskapet. 
 
Ibsen-prosjektet er akkurat ferdig, og det har vært fantastisk bra! 
Har til og med hatt foreldrene inne som publikum på forestilling. 
 
Tori og Gerd Line (lærere) er trukket fram i denne boka: 
https://www.akademika.no/mobbeforebygging-i-et-
fellesskapsperspektiv/9788244623377  
Boka er skrevet av forskere, og de har brukt Hemsedal som et godt 
eksempel i.f.t. trivsel og inkludering. 
 
Elevrådsrepresentantene sier at de syns det har blitt bedre 
klassemiljø i sine klasser. De sier også at det vanskelig i utemiljøet 
når man er inndelt i soner, fordi man ikke kan velge aktiviteter eller 
være med venner på tvers av klasser. 
 
Det er hyggelig å høre elevstemmer i FAU!! 
 

4/22 Tilbakemeldinger og informasjon om covid-møte i julen: 
 
Det kom sak til FAU i romjula om mistillit til skolens ledelse og 
smittevernledelsen i kommunen. Dette blei tatt videre med en 
gang, og FAU fikk raskt svar. Det blei beslutta at man ikke kalte inn 
hele FAU, men leder og nestleder håndterte det. 
Svaret man fikk var at skolen følger de nasjonale føringene der 
prioriteringene var at barn skulle være mest mulig på skolen. Hele 
saken var prega av fin kommunikasjon. 
 

 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/8-9-trinn/engelsk/?path=cefglhhcefglih
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/8-9-trinn/engelsk/?path=cefglhhcefglih
https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/eksempeloppgaver-tidligere-nasjonale-prover/8-9-trinn/engelsk/?path=cefglhhcefglih
https://www.akademika.no/mobbeforebygging-i-et-fellesskapsperspektiv/9788244623377
https://www.akademika.no/mobbeforebygging-i-et-fellesskapsperspektiv/9788244623377


5/22 TEAMS:  
Her ligger nå diverse informasjon, referater og innkallinger, lister, 
maler, ansvar og nyttige ting for FAU. Det er et system som skal 
ligge der for FAU framover.  
Om man har problemer med å logge inn/komme seg inn, kontakt Liv 
Birgit Borge på skolen. 

 

6/22 Eventuelt 
- Smittevern: Fint om rektor kan spørre kommuneoverlege 

om å lage et infoskriv til foreldre med oppdaterte regler og 
anbefalinger, gjerne som enkle, kortfattede kulepunkt. 

- Støy – hvordan er ståa nå? 
Varierer veldig fra dag til dag. Evig kamp mellom skolens 
behov og byggherrens behov. Dette tas uansett opp ukentlig 
på byggemøter, eller oftere ved behov. 

- Fravær – koronarelatert: 
Spørsmål om fravær kommer med på vitnemål, om det er 
noe skille på koronarelatert og annet. Mesteparten blir 
fjerna på vitnemål. 

 

   

 

 


