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Referat fra FAU-møte 02.12.2015 
 
Tilstede: foreldrekontakter fra klassene 10a, 10b, 9a, 9c, 9d, 8a, 8b, 8d og 8e 
 
Agenda for møtet ble godkjent og referat fra forrige møte ble godkjent. 
 
Mia elevrådsleder var tilstede og fortalte at  elevrådet på Hauketo skole har vunnet 
pris for årets prosjekt og årets nykommer. Dette var de to kategoriene de var nominert i 
og de vant begge! Med prisen fikk de 10 000 kroner. Stor applaus til elevrådet. 
 
Trinnfester på 8. og 9. trinn. 8. trinn sin fest blir etter jul og fest for 9. trinn blir torsdag 
17.12. Trenger foresatte som vakter og en foresatt som brann- og låsevakt. 
 
Mia fortalte om fadderordningen ovenfor 8. Klasse som de har vunnet pris for. 
 
Rektors kvarter: seksti 10. trinns elever  har vært med på siste eksamenskurs i matte. 
Mattetentamen er på fredag. Gjennomføringene av kursene har vært veldig gode. 
 
Snart midtveisvurdering. 2 uka i januar kommer midtveiskarakterene. 
 
2 nye lærere på skolen. Den ene er for Mona som gikk av med pensjon. Ny lærer heter 
Marit hun underviser i skolekjøkken og håndterer kantinedriften. 
 
Nina på 9. Trinn slutter – der får vi inn en mannlig lærer fra en av naboskolene. Han har 
fordypning i matte og norsk.  
 
Rektor oppmuntrer foreldrene til å være vakter på ball og trinnfester. For at skolen skal 
bli så god som mulig så trenger vi at foreldrene bidrar. Rektor ønsker enda mer 
foreldreinvolvering. 
 
Bente – Elevundersøkelse blir siste uka før juleferien. Lærerne forbereder nå 
undersøkelsen. Elevrådet går rundt og oppmuntrer alle til å svare. Vi får svarene etter 
jul. 
 
Elevrådet skal på elevrådsseminar. En hel dag utenfor skolen til å jobbe med 
elevrådsaker. 
 
Foreldrerepresentant uttrykte at vi må fortsette å holde fokus oppe på at det blir 
frastjålet ting og utstyr.  Det skal være plass til sko og jakke i skapet i tillegg til bøkene sa 
rektor. Rektor påpekte at det er ikke mye stjeling her i forhold til andre steder. Det er 
ikke lov med kameraovervåkning (datatilsynet).  
 
Tips fra forelder at det er lurt å sende ut påminnelser om å ta vare på tingene sine.  
 
Mobilskole fungerer veldig godt. En fin måte å gi informasjon på. 
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10. klasseballet  - 28.01.2016 
 
9. klasse skal ta seg av vaktholdet. Dette håndterer 9. Klasse sine foreldrekontakter + 
Margareta som har sendt ut info til alle. Kristin K holder litt i infoflyten på dette. 
 
Brevet til foreldrene må nå ut kjapt. 
 
Natteravnordningen ved Dalwinder 
 
Vi begynner første fredagen i januar. Foreldrekontaktene har ansvaret for å ordne 
vakter fra sine respektive klasser. Dalwinder sender ut lister over hvem som skal gå når 
denne uken. 10 .klasse går første fredagen – 8.1.2016 , så 9. Klasse og så 8. Klasse. Vi 
samarbeider med Prinsdal skole om denne ordningen. 4 foreldre per klasse. Ruta er den 
samme som den har vært før. Alt utstyr ligger på Låven. Runden starter og slutter der. 
På Låven er det også vester og førstehjelpskurs som foreldrene skal ta med. Når man har 
på seg vest kan man gratis ta buss i dalen. Hvis noe skjer på ruta så tar man kontakt med 
politiet. All info får man på Låven samt i skriv som Dalwinder sender ut. 
 
Referatene fra FAU-møtene legges ut på skolen internettside. FAU ber skolen sende ut 
mobilskoleSMS til alle foreldrene om denne tilgjengeliggjøringen av referatene. 
 
Eventuelt: 
 
Vi har 2 elever med ekstrem nøtteallergi på skolen. Ingen må ha med seg nøtter på 
skolen. Dette er ekstremt viktig at alle følger. Vi oppfordrer skolen om å minne 
hjemmene på dette gjennom SMS via Mobilskole. 
 
Neste FAU-møte blir 06.01.2016 
 
Referatet er skrevet av Heidi Rinding 3.12.2015 
 
 
 


