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Referat fra FAU-møte på Hauketo skole 
28.09.2016 

 

Tilstede: Representanter for klassene 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9D, 10A, 10C, 10D, 10E 

Ikke møtt representanter for 9C, 9E, 10B 

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen. Møteinnkallingen ble godkjent. 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige FAU-møte. Referatet ble godkjent. 

 

3. Rektors kvarter 

Rektor presenterte seg selv. 

Fjorårets resultater på Hauketo skole er de beste noensinne. Særlig 3,5 på eksamen i matematikk. 

Prognosen for årets 10. trinn er også veldig gode. 

Assisterende rektor Bente Borren er sykmeldt – i første omgang frem til jul. Margaret er assisterende 

rektor. Jon Christian er fungerende inspektør. 

Skolen har startet med frokost hver tirsdag 07:40. En god frokost øker sjansen for gode prestasjoner. 

Det skaper også et godt miljø. Fokusere på hvordan de skal ha det hyggelig sammen. 50-100 elever 

som har kommet. 

Eksamenskurs blir hver 4-5 uke. 70 elever deltok frivillig på eksamenskurs forrige uke. Dette tyder på 

god motivasjon for matematikkfaget. 

Elevrådet er i gang med en kampanje – "Du er verdifull". De fokuserer på å si hyggelige ting til 

hverandre. Se mere info på de nye facebooksidene til skolen. 

God oppstart på skolen. 95% av elevene er helt strøkne. Undervisningen er veldig bra. Men det 

rektor ikke er fornøyd med er at vi har hatt noen tilfeller av seksuell trakassering. Vi har og noen 

gutter på 8. trinn som er stygge i munn. Og snitching (sladring) har blitt et skjellsord. Ledelsen er nå 

ute blant elevene hvert storefri og inspiserer. Skoleledelsen ønsker at Hauketo skole skal være et 

trygt sted å være. Når det gjelder disse utfordringene så må vi ha et tett samarbeid med de foresatte. 

Rektor utfordrer FAU på å danne en godt skolemiljøgruppe samt en om foreldreengasjement / 

deltakelse. F. eks kan FAU finne noen de kunne tenke seg å leie inn så har vi penger til det nå. Rektor 

nevnte Marco Elstafadi. 

Kommentar fra representant fra FAU-representant: det er vanskelig å nå akkurat de foreldrene det 

gjelder. Å få dem med på et slikt møte kan være utfordrende. Kanskje er det bedre å få noen på 

skolen og kjøre holdningskampanjer mot elevene i skoletiden. 

Hvilke tiltak har skolen ift seksuell trakassering og er dette en økende tendens på skolen?: 
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Seksuell trakassering er dessverre økende både her på skolen og i resten av samfunnet. Ordbruken 

som er økende er heller ikke noe Hauketofenomen. 

Skoletiltakene er: fadderordning, snakker om det på foreldremøter, politi på besøk, klasseregler, 

skoleregler, ringer til foresatte, tar det opp i utviklingssamtaler mm.  

Når slike ting skjer så ringer ledelsen alltid hjem til de foresatte. Bruker også bortvisning og utvisning. 

I ytterste forstand går også skolen til politianmeldelse. 

Har skolen Art – kan det brukes? Rektor mere det er mere sinnemestring. Dette er egentlig noe 

annet.  

Barna bør snakke sammen – Barna også snakke med de barna som snakker så stygt. Jobbe i grupper 

med tema – åpne spørsmål: hvorfor gjør du dette? 

Generelt blir det brukt utrolig mye stygge ord også ellers i samfunnet. Det er viktig at vi som foreldre 

tar det opp hjemme.  

Det at foreldrene kjenner hverandre – og at barna vet at foreldrene snakker sammen er også veldig 

forebyggende. 

Rektor ønsker gjerne at FAU melder inn saker. Via referatet fra FAU eller direkte til rektor. 

Rektor ønsker kritiske, men konstruktive foreldre i FAU. 

Mange syke lærere på 9. trinn? Ja, det har vært noe sykmeldinger. Det er erstattere hele veien, og 

ledelsen har fulgt tett opp. 

4. Trafikksituasjonen ved begge skolene – Hauketo og Prinsdal 

Kristine Sørfonden har satt opp ukesvakter for hver klasse både på Prinsdal og Hauketo skole 

gjennom hele året. Dette er et ønske fra rektorene på begge skolene. Det er dessverre mange farlige 

situasjoner hver eneste morgen. Kristine har laget klasselister til hver representant. Alle klassene har 

1 uke hver. 10A og 10B er allerede ferdige. På listene står det hvilken uke hver klasse er tildelt samt 

en mal på hvordan info bør ut til klassene. Dersom det skulle være mye frafall en dag så gi beskjed til 

trafikkgruppa ved Kristine. 

Representantene fra den enkelte klassen kan og få listene tilsendt på e-post fra skolen. Helst 4-5 

foresatte hver dag. 

Vi står ved inngangen til Hauketo, til Prinsdal, ved AKS – Unngå at biler slipper av barn langs Øvre 

Prinsdalsvei. Alle foreldre skal slippe av barna nede ved AKS dersom de kjører.  

Lapper til utdeling samt gule vester ligger nede på AKS. 

Det er utrolig viktig at vi står der ute. Vi skal ikke være noe politi, men vi skal være tilstede og passe 

på ungene våre. 

Neste år må vi få ut informasjonen til lærerne før foreldremøtene. 

Kontakt Kristine på kristinefonden@gmail.com dersom du har noen spørsmål. 

Det kan være lurt å sende ut en e-post til alle på skolen med informasjon om hvor man kan slippe av 

barn og ikke. 

Kartet legges ved referatet slik at alle i FAU kjenner til hvor slippsonen for barna er. 

mailto:kristinefonden@gmail.com
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Vi ber rektor om å sende ut en mobilSMS om trafikksituasjonen og hvor man skal sette av barna 

dersom man må kjøre. 

 

5. Natteravn – Vi utsetter dette til neste gang. 

6. Eventuelt – Valg av FAU-leder: Vi venter med det til neste gang. 

Karianne kaller inn til neste møte. Første onsdag i hver måned eller annen hver måned klokka 

19:00.  

FAU har en facebookgruppe – Søk den opp og be om å bli lagt til som FAU-representant. 

Referatet går ut til alle samt legges ut på skolens nettsider. Agendaen sendes ut til FAU-

representantene.  

 


