
Hauketo skole

 

 

FAU Hauketo skole 

Referat 

Dato 6.12.17 Kl. 19-20.30 Sted Lærerværelse  

Møteleder FAU leder Karianne Engesbak (8B) Referent Olav Lægdene (10B) 

 

Tilstede:  

Navn  Klasse Navn Klasse 

Liv Aina 8A Karianne 8B 

 8C  8D 

 9A Rufus 9B 

Jeanette 9C Mohammad 9D 

Meldt forfall 9E   

 10A Olav 10B 

 10C  10D 

Grete 10E   

Hebbe Johansen Rektor   

 

Saksnr.: Sak Ansvar 
Rektors 15 
min. 

• Skolefrokost 3 ganger i uka. Vellykka 50-100 

• Elevundersøkelsen: Skal via Driftsstyre, den 13, blir presentert på neste uke, men 
ser bra ut. Trivsel og mobbing ser bra ut. Tiltak utarbeides etter analyse på 
klassenivå. Julesamling og julegudstjeneste 20.12. Gudstjenesten i Hauketo skole. 
Lapp hjem. 

• Ny skolerute har kommet. 

• Læringsmiljø: 8 trinn: bra, 9 trinn bedre, men ikke bra nok, 10 d, 2 kontaktlærere 

• Helsesøster fjernes fra skolen etter jul. Mange elever bruker dette, svært 
beklagelig at dette tilbudet forsvinner. Vil FAU engasjere seg i dette? Initiativ til 
bydelen? Bør i alle fall være 1-3 dager i uka. 

• Juleballet: 8.februar. Oppstartsmøte i ballkomiteen i neste uke. 

• Arrangeres det skoleturer til f.eks konsentrasjonsleire i Polen? Ikke gjort siste 7 år 
 

 
 
 
 



12/17 Leif Rosenkil, skolekontakt, og kollega kom. Holmlia politipost lagt ned, egen gruppe opp 
mot gjengkriminalitet. Egen hundepatrulje i Søndre Nordstrand. 
Økende fattigdomsbilde i Søndre Nordstrand, avdekker mye, i tillegg til det barnevernet 
avdekker. Bekymret for noen på 9 og 10 trinn. 10-12 personer som følges fra skolen, god 
dialog med skole og foreldre. Mye ungdom er ute uten voksne tilstede. For eksempel på 
skoleområdet, eller butikksentrene. Egne grupper på nett, f.eks snap-chap, om hvor det 
er fester. Mest lettere narkotiske stoffer(cannabis). Kanskje mer allment akseptert å 
prøve ut cannabis.  Jentene: En del utfrysningstematikk, Guttene: noe vold, rus, tyverier. 
Begge; nakenbilder, «søppelapper» med anonyme tilbakemeldinger. 
Ønsker beskjed om ting som foregår, slik at en kan jobbe forebyggende. Veldig uheldig at 
helsesøster forsvinner. 
Noen rekrutteringssaker, der ungdom får noen goder, f.eks kebab, jakker, penger, etc og 
kommer i gjeld til eldre, og kan bli brukt i rekrutteringsøyemål 

13/17 • Vi prøver å gjøre noe med saken ang helsesøster 

• Karianne hører med Marianne om hun kan lage et skriv ang 
helsesøstersituasjonen.  

• Grete tar kontakt med politiet om de kan komme med en uttalelse.  
 

Trafikk- 
vakter 
 

Uke 51 klasse 9 C 
Uke 2 klasse 9 D 
Uke 4 klasse 9 E 
Uke 6 klasse 8 A 
Uke 9 klasse 8 B 
 

 

 


