
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Hauketo skole 
  

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 75 34 00 Org.nr.: 974590565 
Hauketo skole Øvre Prinsdalsvei 52 Telefaks: 22 75 34 34  

 1263 OSLO   

  hauketo@ude.oslo.kommune.no  
  www.hauketo.gs.oslo.no  

 

Referat 

 

 

Til: Driftsstyremedlemmer 

Fra: Trond Herbert Johansen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Hauketo skole, rektors kontor 

Møtetid: 25.09.2017 17:00 

Saksbeh: Åsmund Haugrav Wætten 

Telefon: 22753402 

Vår ref Click here to enter text. 

Arkiv Click here to enter text. 

 

 

Sakliste 

 

25/2017 Godkjenning av referat og sakliste  

• Godkjent. Harald Hansen valgt til møteleder. 

 

26/2017 Økonomi  

- Redegjørelse for økonomien pr 25.9 ved inspektør Åsmund Wætten 

 

27/2017 Informasjon om elevtall og bemanning skoleåret 2017/18 ved inspektør Wætten 

 

- Per i dag er elevtallet 337 mot 342 i fjor. Det kan bli endringer fram til 1.oktober. 

Reduksjonen i antall elever vil ikke få konsekvenser for bemanning. Alle 

lærerstillinger fortsetter ut skoleåret da man bruker mindreforbruk (overskudd) til å 

dekke opp dette. Dette er i tråd med skolens orientering på forrige møte. 

 

 

28/2017 Foreldreundersøkelsen ved inspektør Wætten 

- Resultatene ble gjennomgått på forrige møte. 

 

29/2017 Elevmiljøet ved skolen og i nærområdet ved inspektør Wætten 

- Positivt og godt miljø på 8. og 10.trinn 

- Noe utfordringer hos en liten gruppe elever på 9.trinn, men tydelig framgang fra 

forrige skoleår 

 

30/2017 Redegjørelse av årets eksamenresultater. 

- Kort redegjørelse om eksamensresultatene i skriftlig og muntlig: 

o Skriftlig: Matte: 3,3, Norsk hovedmål: 3,8 Sidemål: 3,3 og Engelsk: 4,0 

o Muntlig: Matte: 4,5, Naturfag: 4,4, Norsk: 4,9. KRLE: 5,0 og Samf.f. 4,7 

 

31 /2017 Endringer i paragraf 9a i opplæringsloven (elevenes arbeidsmiljø) 

 Endringene er formidlet til elevene på skolen og til foreldrene i foreldremøter.  
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Informasjon om endringene ligger også ute på skolens hjemmeside med lenker til  

utdanningsdirektoratet for ytterligere informasjon. 

 

32 /2017 Elevrådet informerer 

- Forbedret fadderordning med detaljerte planer og mange aktiviteter 

- Samarbeidsseminar med Bjørnholt, Lofsrud og Holmlia: 

o Vil arrangere helseuke  

o Fokus på språkbruk blant elevene 

- OD-dagen: Støtte til utdanningsprosjekt i Nigeria 

- Arrangement i forbindelse med Halloween og julekakebaking 

 

33/2017 Diverse 

- Ingen saker 

 

34/2017 Dato for nytt møte 

 

- Onsdag 29. november kl. 17.00: 

 

 Da blir det gjennomgang av resultater på nasjonale prøver,  

elevundersøkelsen og strategisk plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 


