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Referat fra FAU på Hauketo skole 03.02.2016 
 

Tilstede: Representanter for klassene 10A, 10B, 9B, 9C, 9D, 9E, 8A, 8B, 8D 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
 
Godkjenning av referat fra forrige FAU-møte 
 
Rektors kvarter 
10. trinn – 1. Mars er det søknad til videregående skole. Knut rådgiver er nå innom i alle 
klasser. Det er lurt for elevene å ha BankId.  
 
10. trinns ball – Det var hyggelig. Viktig tiltak for miljøet på skolen. Ingen negative 
episoder. Vi hadde forbud mot limousin. Det forbudet kommer til å bli stående. 
 
Ledelsen har vært på seminar. Dette for å tenke langsiktig. Sett på lærerkabalen til neste 
år. Lennart og Knut går av i løpet av året. Planen for neste år ble veldig bra. En 10. trinns 
lærer går inn i stillingen til Knut. Det kommer en utlysning i neste uke på norsk & 
kroppsøving. Håper å kunne få en som også har Spanskkompetanse. 
 
Portalen It’s Learning – Det er ikke alltid så lett å forstå hvordan navigere. Det ligger 
noen gode opplæringsvideoer ute. Skolen skal også gjennomføre kurs for de foresatte. 
Det kommer innkalling til alle foreldrene. Opplæringen vil bli gitt av Janne Jensen. 
Det finnes også en It’s App. Den kan søkes opp i Google eller App store.  
 
Ukeplanene ligger ute i portalen for 8 og 9. Trinn – Melding som vedlegg. For 10. Trinn 
legger den ut som gjøremål på It’s + et dokument i 365. 
 
Seksuell trakassering – Vi har dessverre gutter som ikke skjønner at det å ta ei jente på 
pupp eller rumpe IKKE er greit. Hvis det skjer så blir foresatte oppringt og i verste fall 
ringer vi politiet. Ledelsen følger godt med på toalettene og slikt. 
Hva kan foreldrene bidra med inn her? Hvordan kan foreldrene drive forebyggende 
arbeid på dette området. Rektor vil at FAU skal diskutere hva de kan bidra med. 
Elevrådet jobber også med dette. Skal nå ha møte med alle jentene på 8. Trinn. 
Må jobbe med at det oppleves som trygt å si ifra hvis slike ting skjer. 
 
Neste uke er neste års 8. Klasse foreldre invitert til skolen. 
 
Trafikksituasjonen for begge skolene 
Det har gått greit for de som har stått vakt. 
Trafikkomiteen stiller på møte på Prinsdal skole. 
Vedlagt følger trafikkvaktlista. 
 
Natteravn 
Har gått greit for de som har gått. Har fått telefonnummer til politiet som vi kan 
kontakte dersom det skulle være noe. Interessent å se nærmiljøet vårt fra 
Natteravnperspektivet. 
Vedlagt følger Natteravnlista. 
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Eventuelt: 
 
E-post fra en forelder om behov for opplæring i Portalen. Er nå besvart i Rektors 
kvarter. 
 
Fra Bente – Hvordan kan foreldrene hjelpe til med Nettvett.  
 
Forslag fra FAU – Nettvett: 

 Invitere politiet til å ha en seanse med ungene? Dette for å bevisstgjøre de om 
hvilke konsekvenser dårlig nettvett kan ha. 

 Invitere Barnevakten  
 Jevnlig  informasjon i Portalen 
 Jevnlig informasjon på SMS 

 
Forslag fra FAU – Sextrakassering: 

 Invitere politiet til å ha en seanse med ungene? Dette for å bevisstgjøre de om 
hvilke konsekvenser sextrakassering kan ha. 

 Jevnlig informasjon i Portalen 
 Jevnlig informasjon på SMS 

 
Når skolen sender ut SMS om at ting er blitt stjålet – Fint om de da også sender ut hvis 
ting dukker opp igjen  
 
Skryt fra FAU til hvordan skolen har tatt tak i en del vanskelige saker. 
 
Ny møtedato: 2. Mars klokka 19:00. 


