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Referat fra FAU-møte 4.11.2015 
Hauketo skole 

 
Tilstede: Representanter fra klassene 8D, 8E, 9A, 9C, 9D, 9E, 10A 
 
Agenda og innkalling godkjent. 
Referat godkjent fra forrige møte godkjent. 
 
Rektors kvarter – Både Bente og Trond Herbert (Hebbe) tilstede 
 
Bente  (tilstede de første 10 min) om nasjonale prøver: 
 
8. og 9. har gjennomført nasjonale. Skolen jobber bevisst med læringsstrategier ift dette. 
Det er en positiv holdning til de nasjonale prøvene på skolen. 
 
Resultatene hos oss er ganske likt det nasjonale snittet. Bør være så få som mulig på nivå 
1 og 2 – Det er de som sliter og trenger tett oppfølging. De andre nivåene har et godt 
grunnlag for den videre utdanningen. 
Har laget tiltak på akkurat denne gruppen – ned til hver enkelt elev.  
Alle lærerne er ferdig med å lage tiltaksplaner. 
Håper at neste år står det 0 på nivå 1. I år er denne prosenten fra 3% til 7% i de ulike 
fagene. 
 
Fakta: Skolen vår ligger på nasjonalt snitt på nivå 1. Nivå 2 – her har vi en stor gruppe 
elever. Disse elevene jobbes det hardt med. Tyngden ligger på nivå 3. Vi ser en svært 
positiv utvikling på 9. Trinn – Flere opp på nivå 5 i regning. Hurra for det. 
 
Spørsmål – 8. Trinn i fjor – Er det færre på nivå 1 og 2 fra i fjor til i år – Ja, det stemmer 
sa Bente.  
 
Kan lærerne se den enkelte elev sine resultater? Ja, sa rektor. Alle elever som ligger på 
nivå 1 og 2 blir kalt inn til samtaler om det. Foreldre kan å få hjelp på skolen til å hjelpe 
barna.  
 
Har dere en elev som ligger på nivå 1 eller 2 – Legg inn 10 minutters lesing hver dag. 
Mengdetrening hjelper. 
 
Spørsmål om It’s Learning – Der skal det nå være mulig å se lekseplaner. 
 
Portalen – Vi kan ha stormøter med opplæring i Portalen i januar hvis FAU ønsker det. 
 
Elevrådet på skolen fungerer veldig bra. De er nominert til prisen for beste elevråd i 
Oslo i år! Utrolig bra. Elevrådsleder er Mia Engelsbakk. 
 
2 ganger siden skolestart har sko blitt frastjålet her på skolen. Sko må egentlig plasseres 
i skapene slik at hvis de blir stjålet får man ikke erstatning. Det samme gjelder jakker. 
Ikke ta med veldig dyre ting / klær på skolen. Og – det er veldig lurt å merke sko og tøy. 
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Hver høst er det lus. Ta lusesjekk på elevene. 
 
Godt læringsmiljø på skolen nå – og på mandag starter Gerd Rødsandhaug som 
sosiallærer. Hun har før jobbet på Holmlia. 
 
Skryt til rektor for mattesatsningen på 10. trinn. Kveldsundervisning med 70 elever 
tilstede. 
 
Vi purrer på ledelsen slik at vi får inn navn på representanter i følgende klasser: 10C, 
10E, 9B – Der har vi ikke fått noen representanter. Alle klassene må være representert. 
Vi legger press på ledelsen. 
 
Møtene er alltid 1. onsdagen i måneden fra 19-20:00. 
Dalwinder sender en påminnelse til alle om neste møte tidlig. 
 
Valg av FAU-leder: 
 
I driftsstyret sitter man i 2 år. En i driftsstyret blir valgt til leder. Driftsstyret er skolens 
høyeste organ. Her er det i praksis ganske uformelt og man får mye informasjon. Det er 
en veldig allright oppgave uttrykte Kristin. Rektor kaller inn og skriver alle referatene. 
 
Dalwinder kan sitte som FAU-leder ut dette skoleåret– Kan noen være Dalwinders vara 
frem til neste sommer? Vara ble Taisa Guminska-Gul – FAU-representant fra 8E. 
 
Representant til driftsstyret – Noen som kan tenke seg det? Det er 3-4 møter i året. Heidi 
Grinde Rinding tar på seg det. 
 
Trafikkvaktene - Vi må minne på uka før hvem som skal stå. Vi savner fortsatt navn fra 
klassene på hvem som skal stå. Alle sender listene over hvem som skal stå til  
kristine@padda.no  
 
10. klasse ballet – Hvor mange vakter skal 9. klasse stille med? 9. Klasse ordner med 
vakter til ballet. Det pleier å være siste torsdag i januar. Kristin får mer info fra Bente og 
så sender 9. Klasse representantene ut til sine klasser. 
 
Natteravn er utsatt til neste møte. 
 
Neste møtedato er onsdag 2. Desember.  
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