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Referat fra FAU-møte 06.01.2016 

Hauketo skole 
 

Tilstede: Rektor og Margaret fra skoleledelsen. FAU-leder Dalwinder Singh og 
representanter fra klassene 10a, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 8a, 8b, 8d og 8e 
 
Dalwinder ønsket velkommen. 
 
Agenda og referat ble godkjent. 
 
Rektors kvarter: 
 

 Mobbing – Veldig alvorlig det vi har sett i media de siste dagene. Her på Hauketo 
skole har vi nulltoleranse. Vi har hatt 2 episoder i år som vi heldigvis har fått 
stoppet i starten. Skolen er avhengig av å ha de foresatte på lag ift. mobbing. Det 
har skolen heldigvis. Trenger foreldrene både i samarbeid dersom man får en 
oppringning, men også med det å melde i fra. Vi har alle et ansvar for å bry oss. 
Hører du noe om mobbing – så si ifra til skolen. Les handlingsplan mot krenkende 
atferd som ligger på nettsiden til Hauketo skole.  

 
 Elevundersøkelsen viser lave tall på mobbing. Foreløpig ser det ut som at det er 

på 9. Trinn man må stå litt ekstra på for elevmiljøet. Ellers ser tallene nogenlunde 
ut som i fjor. 8. Trinn ser ut til å ha fått en kjempestart på skolen. Undersøkelsen 
vil bli grundig analysert og vi får presentert resultatene nærmere senere. Det vil 
også igangsatt tiltak der det trengs. 

 
 Terminkarakterene kommer i It’s Learning snart. Forhåpentligvis 12.01.2016. 

Håper at elevene kjenner seg igjen i den karakteren de får. Spør gjerne barnet ditt 
– Hvordan ligger du an i norsk f.eks? 

 
 Elevrådet – De er ca 40 stykker som nå har hatt en egen elevrådsdag. En 

representant fra hver klasse og en vara. Fikk låne lokaler på jobben til Karianne 
(mamma til Mia elevrådsleder). Etterpå var de og bowlet sammen og spiste pizza. 
Elevrådet har funnet ut at de vil ha en trivselskampanje – ”Du er verdifull”. En 
hemmelig venn skriver noe hyggelig om en annen i klassen. Ønsker å ta det 
klassevis. Muligens blir det også på tvers av kull og klasser etter hvert. Elevrådet 
ønsker også å etablere flere aktivitetslag på skolen – f. eks sjakk. Da kan disse 
elevene kanskje møtes på biblioteket og gjøre sine ting i storefri. Elevrådet må 
finne en person til inn i Driftsstyret i tillegg til Mia. 

 
 Nyttårsball for 10. Trinn – 28.01.2016. Forbud mot limousinkjøring. Alle får 

utdelt en partner under middagen. Parene settes sammen av to lærere og  2 av 
elevene fra komiteen. Det skal være en hyggelig kveld. Det koster 150 kroner – 
Da får man mat og drikke. Det er 10. Trinns lærerne som har ansvaret pluss en 
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elevkomite’. Ballet holdes i samlingssalen på skolen. Politiet kommer innom et 
par ganger i løpet av kvelden.  

 
 10. Trinn – Neste uke begynner 10. Trinn med prøveøving til muntlig eksamen. 

Det er ikke karaktergivende, men en ren øvelse for å trygge mot muntlig 
eksamen. 

 
 
Trafikksituasjonen ved skolen. Det kommer invitasjon fra Prinsdal skole om et 
samarbeidsmøte. Dalwinder videresender referat fra møtet som var til alle i FAU. På 
kommende møte stiller trafikkomiteen fra Hauketo skole. Trafikkomiteen består av 
Kristine Sørfonden og rektor. Dalwinder kontakter Kristine for å høre om hvem flere 
som er med. 
 
Natteravn – Det er sendt ut lister . Alle klassekontaktene må ha 4 foresatte fra sin klasse 
til å stille. Toppåsen er ikke med på vår ordning da de har egen ordning. Alt utstyr ligger 
på Låven. Lurt å skaffe natteravnene nå og så minne på litt før. 
 
Neste møte er onsdag 3. Februar klokka 19:00. 
 
 
 


