
Referat fra FAU-møte Hauketo skole 23.09.2015 

 

 

 

Godkjenning av innkalling: 

Godkjent. 

 

Rektors kvarter (ved rektor Trond Herbert Johansen og inspektør Margareth Tomren): 

Rektor informerte om av skolens totale elevtall har økt med ca 30 elever fra samme tid i fjor, og at 

det er godt sosialt miljø blant skolens ca 350 elevene. Hauketo skole har gode resultater i norsk og 

engelsk, men dårlig i matematikk. Skolen har mange gode tiltak som gjør det mulig å bli bedre i 

matematikk. 

 

8.trinn:  Godt læringsmiljø og godt motiverte elever. 

9.trinn: Noe sekusualisert språk blant guttene på trinnet (som er en trend på også andre 

ungdomsskoler). Politiet kommer for å informere elevene. 

10.trinn:  Skolen satser allerede mot eksamen og økt snittkarakter i matematikk og arrangerer 

eksamenskurs for elevene. Det er lite konflikter, godt miljø og elevene er romslige 

mot hverandre. 

 

Rektor minner om og presiserer det strenge reglementet om permisjon. Elever som ønsker 

permisjon for grunner som ikke er «godkjent» iflg reglementet, blir svaret nei. 

 

Rektor presiserte også at det er viktig at foresatte gir beskjed om fravær, om ikke blir det telefon fra 

kontaktlærer med spørsmål om hvor eleven er. Om ikke fravær meldes, blir skolen bekymret. 

 

Operasjon dagsverk er torsdag 29. oktober og hver elev skal jobbe for kr 300,-. Årets aksjon flettes 

også inn i undervisningen i de fag som er aktuelle. 

 

Spørsmål fra FAU til ledelsen: 

 

Anmerkninger: Det ble bemerket at det er mye anmerkninger på 8. trinn og at man får så mange at 

det ikke er så farlig, og da mister anmerkningen effekten. Hva med at lærer heller finner årsaken til 

problemet og løse det med eleven i stedet for anmerkning for «alt»? 

 

Trafikk ved skolene: 

Trafikkgruppen har sendt ut informasjon om når de forskjellige klassene har trafikk-vakt. Listen 

følger vedlagt (vedlegg 1). Kontaktlærerne i samarbeid med foreldrekontakt/FAU skal fremskaffe 

4/5 foresatte til sin vakt-dag. De som ikke har fått dette i boks enda, må jobbe med saken og sende 

informasjon om navn og klasse + dato til Kristine Sørfonden i Trafikkomiteen kristine@padda.no 

så fort som mulig. Det gjelder også de som har vakten i orden – send navnene til Kristine S. 

Klasseliste med oversikt over foresatte fås ved henvendelse til skolen, 

hauketo@ude.oslo.kommune.no. 

 

 

Eventuelt: 

FAU ønsker å presisere at de som er foreldrekontakter skal møte på FAU-møte første onsdag i 

måneden på personalrommet på Hauketo skole kl 1900 – 2000 om ikke annen beskjed blir gitt. Om 

det ikke passer, har foreldrekontakten ansvar for å informere sin vara som da møter i dens sted og gi 

melding til FAU-leder om fravær.  Det er ikke nødvendig at både foreldrekontakt og vara møter på 

samme møte, men bare hyggelig selvfølgelig. 
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Neste møte ble satt til onsdag 7. oktober, men ble utsatt til onsdag 14. oktober, som det ble 

informert om i SkoleSMS. Egen innkalling med agenda kommer direkte fra FAU-leder Dalwinder 

Singh. 

 

Det er ikke alle klassene som har valgt klassekontakter. Dersom skolen sitter på informasjon FAU 

ikke har fått, ber vi skolen sende det til Dalwinder Singh og Kristin Kalstadstuen via mail. FAU 

mangler foreldrekontakt og vara i følgende klasser: 10C, 10E, 9B. I tillegg mangler vara i 10A. Det 

er nødvendig at skolen videresender dette referatet til kontaktlærerne i de berørte gruppene. Mottatt 

oversikt følger vedlagt (vedlegg 2). 

 

 

111015/Kristin Kalstadstuen 


