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Referat fra FAU-møte på Hauketo skole 
01.06.2016 

 

Tilstede: Representanter fra klassene 10a, 9a, 9c, 9d, 9e, 8a, 8d 

Godkjenning av innkallingen - Godkjent 

Godkjenning av referat fra sist møte - Godkjent 

Rektors kvarter – Rektor har ikke fått innkalling til møtet. Ba Kristin Kalstadstuen om å informere: 

1. Ønsker at det blir valgt ny FAU-leder i dag for høsten. 

Det ble ikke valgt ny leder da vi ikke vet hvordan sammensetningen av FAU blir fra høsten av. 

Karianne tar ansvar for å kalle inn til første FAU-møtet til høsten så velges ny leder der. 

2. Veldig fornøyd med avviklingen av skriftlig eksamen. 

3. Foreløpig analyse av matteeksamen ser bra ut. 

4. Til høsten skal det prøves ut frokost på skolen en dag i uken. Dersom dette blir populært kan 

det utvides. Rektor tror det vil styrke miljøet på skolen. 

5. Alle ansettelser i boks. Ansetter enda en lærer. 

6. Neste uke muntlig eksamen for 8 og 10. 

7. Rolig miljø på skolen, men noen enkelthenvendelser.  

8. Er det noen elever som ikke synes de har det bra så er det viktig at eleven sier ifra til 

foresatte og lærer. 

9. Fra førstkommende mandag blir assisterende rektor sykmeldt. Skolen håndterer dette 

internt frem til sommeren. Dersom det forsetter etter sommeren vil det settes inn vikar. 

Natteravn 

Noen må ta over etter Dalwinder eller kutte ut? Vi har flere opplevelser av at vi ikke møter barn / 

ungdommer ute. Det oppleves demotiverende. Vi evaluerer hele ordningen til høsten sammen med 

Prinsdal skole. 

Trafikk på skolene 

Kristine Sørfonden og trafikkontakten på barneskolen synes opplegget med trafikkvakter er så bra at 

de ønsker å utvide ordningen. Det er flere antall klasser enn det er skoleuker. Da kan f. eks hver 

klasse få 1 uke hver 8- 8:30. Lurt å begynne med 10. klassene. Forslaget ble vedtatt av FAU. Kristine 

utarbeider lister og sender ut. 

Dette må det informeres om på stormøtet og klassemøtene til høsten. 

Smu – Skolemiljøutvalget 

Trenger 2 personer fra FAU til å sitte i Smu fra høsten av. Det er 2 – 4 møter i løpet av skoleåret. I dag 

har de snakket om: Fadderordningen, Krenkende atferd & nettvett, Anmerkninger. 

Kristine Sørfonden kan gå inn fra høsten av. Vi velger en til på første FAU-møte til høsten. 
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Eventuelt 

Skryt av eksamensfrokostopplegget. Veldig bra opplegg. 

Tentamen på 8. trinn – en elev som ikke har klart å laste opp oppgaven og fått den levert inn. Kristin 

fortalte at dette skal skolen kunne fange opp.  

Baluba på kinoutflukt i 9. klasse – Alle 9. klassinger har fått brev og de som var mest utagerende vil 

det få konsekvenser for. 9. klasses representanter i FAU synes brevet og reaksjonene er passende ift 

elevenes oppførsel. 

"Bruk hue kampanje" – FAU har tatt kontakt. De vil at vi skal sende en e-post til dem med rektors e-

postadresse. De holder foredrag for elever på dagtid og foreldre på kveldstid. Det koster ingenting. 

FAU ønsker at dette gjennomføres. Kristin K sender e-post til Svein i "Bruk Hue" og setter rektor i 

kopi. 

Gaver til lærerne i 10. klasse når de slutter – 10A tar initiativ til å samle inn penger til sin 

kontaktlærer. De gir også beskjed til de andre 10. klasseklassekontaktene slik at de får mulighet / tips 

om å gjøre det samme. 

Facebookgruppa vår – Skal vi fortsette med det? Ja. Ny FAU-leder legger inn agenda også på 

facebooksiden ved neste innkalling.  

Stor takk til Dalwinder Singh for jobben han har gjort som FAU-leder. 

Referat ved Heidi Grinde Rinding 

 

 


