
Hauketo skole

 

 

FAU Hauketo skole 

Referat 

Dato 6.12.17 Kl. 19-20.30 Sted Lærerværelse  

Møteleder FAU leder Karianne Engesbak (8B) Referent Birgitta Stabenfeldt (9E) 

 

Tilstede:  

Navn  Klasse Navn Klasse 

Meldt forfall 8A Perihane/Karianne 8B 

Camilla 8C  8D 

Meldt forfall 9A Marianne 9B 

 9C Anwar 9D 

Birgitta 9E   

 10A Olav 10B 

Bente 10C  10D 

Grete 10E   

Hebbe Johansen Rektor Margareth Tomren Ass.rektor 

 

Saksnr.: Sak Ansvar 
Rektors 15 
min 

• Ny mat og helselærer har startet. Virker veldig bra og elevene er fornøyde  

• Helsesøster har sluttet. Ikke fått ansatt ny – ikke lett å få ansatt ny – få søkere. 
Mulig det ligger en utfordring i å være på 3 skoler i løpet av uken.  

• Strategisk plan er snart klar.  
Sikre alle elever gode grunnleggende ferdigheter 
Sikre et systematisk fagsamarbeid mellom skolens ansatte 
Elevfravær 
Systematisk arbeid med læringsmiljøet på skolen 
Strategisk plan skal vedtas på neste driftsstyremøte. 

• Samme rammer i budsjettet som 2017. Kjører samme antall stillinger ut skoleåret 
– bruker oppsparte midler fra 2017. 

• Lærenormen – her vet vi ikke hvordan det blir. Ikke fått penger til dette og vet 
heller ikke om vi vil få penger. Usikkert på hvordan dette skal løses – få ansatt de 
som skal til. Beskjeden er at man skal avvente ytterligere tilbakemelding. 

• God stemning blant elevene etter oppstarten i 2018.   

• Ser stor bedring i den ene 9. klassen som har vært fulgt opp tett før jul.  



• Elevrådet; De i 10. trinn er ferdige i elevrådet og det skal etableres nytt elevråd 
nå på våren. Fått mange flotte søknader og det er intervjuer 11.1.8.  De som ikke 
får være med i elevrådet får tilbud om å være med i Operasjon dagsverk.  

• Skoleballet er 8.2.18. Politiet kontaktes for tilstedeværelse 8.2.18. Komiteen er 
godt i gang med arbeidet. Hver 9. klasse vil måtte stille med noen vakter. Skal bli 
sendt ut informasjon fra skolen til 9. trinns FAU så fort som mulig. I år som i fjor 
så er det limousine forbud. Har fungert bra tidligere år. FAU er enige i 
avgjørelsen. 

• Prøvemuntlig for 10. trinn står for tur og det «øves» på dette. Skal bli vant til å ha 
muntlig prøve. Eksamen er 12. og 14. juni.  

• Frist for å søke videregående er 1.3.18.  

• Det har vært diskutert i dag på skolen om det skal være skidag nå når snøen er 
kommet – eventuelt dato er ikke fastsatt. 

• Det vil også komme 8. trinnfest og 9. trinnfest en gang etter skoleballet – datoer 
ikke bestemt.  

• Gjort tiltak på skolen for å trygge skolemiljøet for alle. Økt inspeksjon i 
friminutter, renholder følger ekstra med ved aktivitet i ganger i timene, driver 
holdningsskapende arbeid. Grenseoverskridende adferd, etikk ol.  

• Oppfordrer alle til å merke sko som benyttes på skolen – vil bli mindre interessant 
å stjele for å selge videre. 

 Godkjenning av referat forrige møte og innkalling til dagens møte 
Referat og innkalling ble godkjent.  

13/17 Vi prøver å gjøre noe med saken ang helsesøster 
Karianne hører med Marianne om hun kan lage et skriv ang helsesøstersituasjonen. 
Brevet ble sendt – ikke fått noen tilbakemelding. Vil purre vedrørende svar.  
 
 

1/18 Status skoleball 8.2.18 
Arrangementskomiteen er i rute. De skal sende ut informasjon til FAU 9. trinn vedrørende 
vakter til skoleballet så fort som mulig. FAU kontakten er ansvarlig for å ordne vakter fra 
egen klasse.  
 

2/18 Evt. punkter vi ønsker å ta opp med ny leder på Låven på neste møte 7.2.18.  
Ta høyde for at møte kan vare noe lenger enn til kl. 2000. 

• Hvor mange er der – fordelt på aldersgrupper 

• Hvordan er miljøet 

• Hvor mange voksne er tilstede 

• Hvordan følger de opp/fanger opp uønskede hendelser som mobbing, seksuell 
trakassering, røyking, bruk av narkotiske stoffer 

• Ved uønskede episoder – får de kontakt med foreldre/foresatte  

• Merker de at det ikke er natteravn – er dette noe de savner 

• Hvordan fange opp de som «slenger» rundt uten å ha noe å gjøre – ha et tilbud til 
alle  

• Har de tenkt på å ha et åpent informasjonsmøte for foreldre/foresatt med en 
presentasjon av Låven. Ikke alle som vet hva Låven er og hvilket tilbud de har 

3/18 Eventuelt 
Neste møte blir primært kun rektors 15 minutter og Låven. 
Skal det sendes et brev til Manglerud politistasjon med spørsmål om hvordan de skal 
jobbe forebyggende nå når Holmlia politistasjon er lagt ned. Anvendelse av 



ekstrabevilgningen på 30 mil. til forebygging.  – Vil ta en diskusjon på dette på FAU møte i 
mars.  

Trafikk- 
vakter 
 

Uke 4 klasse 9 E 
Uke 6 klasse 8 A 
Uke 9 klasse 8 B 
Uke 11 klasse 8 C 
Karianne skal avklare hvilke vakter Hauketo Skal ha etter uke 11. Uke 13 er påskeuken og 
utgår.  

 

 


