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Referat fra FAU-møte Hauketo skole 14.10.2015 
 
Tilstede var representanter fra følgende klasser: 8A, 8D, 8E, 9A , 9B, 9C, 9D, 9E, 10A, og 
10B.  
 
Innkalling og referat fra forrige møte ble godkjent. 
 
Rektors kvarter: 
 
- Det henger plakater rundt på dørene på Hauketo skole om totalt nøtteforbud ved 

Hauketo skole. Dette grunnet at 2 elever ved skolen er hyperallergiske mot nøtter. 
Det er svært viktig at dette forbudet etterfølges av alle. 
 

- Den nye portalen – For å logge seg inn må man bruke BankID. Portalen er helt i 
startfasen så det ligger ikke så mye der foreløpig.  Men det kommer til å komme mye 
info og der; og det blir bra! Det er foreløpig ikke tatt en avgjørelse på hvor ukeplaner 
og lekseplaner skal ligge, men denne avgjørelsen vil bli tatt snart. 

 
- Nasjonale prøver på 8 og 9. trinn er avholdt. Resultatene er ikke klare ennå, men det 

ser ut til at Hauketo skole ligger ca midt på treet nasjonalt sett. 
 
- 10 trinn skal ha en IKT-prøve – Denne prøven ble før avholdt på videregående. 

 
- På Hauketo skole er det nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme. Alle saker tas 

på alvor og skolen har klare og tydelige rutiner for hvordan de håndterer slike saker. 
 
- OD-dagen er torsdag 29.10. Denne uka har skolen Internasjonal uke. 

Undervisningen er knyttet inn i de vanlige timene til elevene.  
På OD-dagen skal elevene tjene inn 300 kr. Betalingen kan foregå på nett: 
www.betal.od.no 
 

- Oppsummering fra trinnene: Bente sier det går veldig bra på 8. Trinn. På 9. Trinn er 
det slått ned på seksualisert språk. Veldig stolt av elevene på 10. Trinn der 70 elever 
hver 3. Uke møter til eksamenskurs i matte. 

 
 
Åsmund Vetlen – Inspektør på Byomfattende avdeling informerte om arbeidet ved 
denne avdelingen som er lokalisert på Hauketo skole. 
 
Avdelingen har elver med Aspberger syndrom eller andre lignende lidelser. Disse 
elevene trenger forutsigbarhet og få personer å forholde seg til. Det er ansatt både 
spesialpedagoger og faglærere der. Ved avdelingen er det nå 12 elever – 11 gutter og 1 
jente. 
 
 
 
 

http://www.betal.od.no/
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FAU-leder Dalwinder 
 
Det er problemer med noen av e-postadressene på lista til FAU-representantene. Vi 
sendte rundt lista slik at alle sjekket sin adresse. 
 
Trafikksituasjonen – Vi står vak i samarbeid med Prinsdal skole hver mandag. Alle 
klassekontaktene sender navn på hvem som stiller fra sin klasse til FAU-leder. Vi 
oppfordrer alle som kjører om å slippe av barna i rundkjøringen nedenfor AKS 
(Aktivitetsskolen). 
Innspill: neste år er det lurt å heller starte med 9. Eller 10. Trinn som fra før er kjent 
med situasjonen. Pass også på å ikke legge trafikkvakt til fridager som valgdag og ferie. 
 
Til neste møte tenker vi videre på hva slags arbeid vi i FAU skal jobbe med i grupper. 
 
På neste møte vil det også bli valg av ny FAU-leder som vil fungere fra 1. Januar 2016. 
Ingen meldte seg, men kanskje noen av de som ikke var tilstede på møtet kan være 
interessert i vervet.  
FAU-leder sitter i driftsstyret sammen med rektor, elevrådsrepresentanter og 
bydelspolitikere. 
 
Heidi Grinde Rinding tok på seg vervet som sekretær for FAU.  
 
Eventuelt: 
 
Natteravn – hva skjer der? Prinsdal skole blir gjerne med på det. Kanskje vi kan få med 
Toppåsen også.  Alt utstyret vi trenger ligger på Låven.Dalwinder setter opp liste over 
klassene og når de skal gå. Klassekontaktene finner så de som skal gå fra sin klasse. 
 
Neste møte blir onsdag 4.11.2015 klokken 19-20:00. 


