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FAU Hauketo skole 

Referat 

Dato 2.5.18 Kl. 19-20.15 Sted Lærerværelse  

Møteleder Birgitta Stabenfeldt (9E) Referent Birgitta Stabenfeldt (9E) 

Tilstede:  

Navn  Klasse Navn Klasse 

Liv Aina 8A Periane/Karianne 8B 

Meldt forfall 8C Meldt forfall 8D 

Meldt forfall 9A Marianne  9B 

 9C Anwar 9D 

Birgitta 9E   

 10A Meldt forfall 10B 

 10C  10D 

Grete 10E   

Hebbe Johansen Rektor   

Meldt forfall:  

Saksnr.: Sak Ansvar 

Rektors 
kvarter 
 

• Informasjon om helsesøster – se mail sendt ut sammen med innkallingen med 
kopi av mail fra fra Siv Børjesson, Helsesøster og fagleder i skolehelsetjenesten, til 
skolen. Tidligst 1.8 vil det komme helsesøster til skolen. Skolen har tatt kontakt 
med skoleetaten om hvorfor ikke de avsatte pengene overføres til skolen som 
kan erstatte med alternativ som i hvert fall kan være tilgjengelig for samtaler for 
de elevene som har behov.  

• 10 trinn starter eksamen – 9.5 får alle elvene på 10. trinn beskjed om hvilke fag 
de kommer opp i.  

• Elever 8. trinn skoleåret 2018/2019 – har mottatt mange søkere utenfra – slik at 
pr dags dato er kullet fullt. Vet ikke før nærmere skolestart hva endelig tall blir.  

• Lærere fikk i dag offentligjort hvilke trinn de skulle ha neste skoleår. Noen av 
lærerne på 10. trinn dette skoletrinnet vil også fortsette på 10. trinn neste 
skoleår. Det vil heller ikke neste skoleår bli egen matteklasse. Der hvor det blir 
endringer for 10. trinn (nåværende 9. trinn) vil man bli varslet før skoleårets slutt 
der hvor det vil bli endring.  

• 10. trinns tentamen i matte er vesentlig vanskeligere enn eksamen. Skyldes også 
at ikke alle temaene er gjennomgått når den gjennomføres. Skolen har gitt 
tilbakemelding på dette.  

• Veldig flott trinnfest på 8. trinn, fornøyde elever og lærere. Det er også veldig 
godt oppmøte på foreldremøtene.  



• Trinnfest på 9. trinn. Trinnfesten 3.5 måtte avlyses da det ikke var nok foreldre 
som meldte seg som vakt. Det skal være 10 foreldre som må bidra og selv med 5 
klasser var det ikke nok som kunne bidra. Trinnfesten er utsatt til 31.5.18, men er 
avhengig av at det melder seg 10 foreldre som kan være vakter. Sendt ut 
meldinger på Teletopia med forespørsler om hvem som kan bidra. De som kan 
bidra som vakter 31.5 må gi beskjed til kontaktlærer innen 16.5.18. Tips fra FAU: 
Kan på foreldremøte rekruttere foreldre til trinnfesten. Være tidligere ute med 
dato og også informasjon til elevene.  

• Fra FAU: Ser at det er et skille på elever fra Prinsdal og Toppåsen – spesielt hos 
jentene etter skoletid. Er mer blandet i skoletiden, men sjelden etter. Noe 
geografisk avstand kan være årsaken. Viktig at foreldrene er på foreldremøter og 
bli kjent med de andre foreldrene og kan oppfordre egne barn å ta kontakt med 
elever som man ikke er mye sammen med/kjenner så godt.  

• 20.6.18 er det vitnemålseremoni for 10. trinn. Det er et stort kull slik at det blir 
med foreldre og søsken. Hvis det skal gis gave til lærer kan det kun deles ut etter 
seremonien i fellesskap hvis alle lærerne får. Skolen må få beskjed hvis det skal 
gjøres i seremonien. Ønsker at FAU ved 10. trinns kontakter diskutere om det skal 
være et arrangement etter seremonien som arrangere i regi av hver klasse. 
Ønskelig at det samkjøres slik at det blir noe for alle trinnene eller ikke noe for 
noen – ikke nødvendigvis samme type arrangement, men at det gjøres noe. Selve 
seremonien varer fra kl. 18-1930.  

• Venter på resultater fra foreldreundersøkelsen.  

• Rektor skal ha møte med Haugerud skole – litt om hvordan de har dialog med 
foreldre. Positive tilbakemeldinger til foreldre er et tiltak de har benyttet. 
Hvordan få opp engasjement hos foreldre.  

• Alle prøver som gis på skolen skal kunne karaktersettes fra 1-6. Det gis ikke 
prøver, hvor det skal gis karakter, hvor man ikke kan oppnå 6.  

 Godkjenning av referat forrige møte og innkalling til dagens møte 
Referat og innkalling ble godkjent.   

4/18 Trafikk situasjonen (video sendt ut til FAU og skolen) 
Forslag fra FAU er at Hauketo Skole og Prinsdal Skole går sammen om å gjennomføre 
Trafikk Agenten http://www.trafikkagenten.no/ for en kartlegging.  
Ber om at leder FAU følger opp.  
 

5/18 Hva skal FAU jobbe med skoleåret 2018/2019:  

• Hvordan få økt foreldreengasjement på foreldremøter, bidra på arrangementer 
der skolen trenger bistand ol.  

• Forslag: Utarbeide et skriv med de arrangementene hvor foreldre/foresatte må 
delta enten som vakter eller andre ting; Trinnfest 8. og 9. og vakter på 
vinterballet for 10. trinn hvor foreldre på 9. trinn må bidra. (Dette for at 10. trinns 
elever ikke skal måtte ha sine foreldre/foresatte tilstede.). Denne info er ønskelig 
at kontaktlærer informerer om på første foreldremøte over sommeren.    

• Innhold og gjennomføring av foreldremøter – rom for diskusjoner og bli kjent 
som foreldre både klasse- og trinnvis.  

• En foreldrekveld for alle trinn skoleåret 2018/2019 

• Et arrangement på 8. trinn hvor foreldre og elever møtes samtidig.  

• Bidra til å løfte frem skolen i nærmiljøet 

3/18 Eventuelt  

• Liv Aina blir med Karianne på Skolegruppe møte tirsdag 13.2. Ble avlyst. 
Gjennomføres torsdag 15.3.18. Liv Aina sender ut litt info om saker vi kan 
diskutere neste møte.  

http://www.trafikkagenten.no/


• Er kommet tilbakemeldinger fra foresatte at SMS meldinger fra skolen ikke alltid 
kommer til alle? Er det en kontroll på at SMS som sendes ut blir mottatt.  
Foreldre opplever at av og til kun en av de får SMS og noen ganger mottar begge. 
Tas opp på neste møte – høre om Karianne har fått en tilbakemelding fra skolen. 
Karianne ikke fått noen tilbakemelding – hører med Hebbe. 

• Blir det frokost for 10. trinn på eksamensdagene? Karianne sjekker med Hebbe.  
 

 

Neste og siste møte i skoleåret 2017/2018 6.6.18 kl. 1900 hjemme hos Karianne. Kommer tilbake 

med start tidspunkt, mulig tidligere.  

Ta med 50 kr eller vipps til Karianne 

Ta med drikke selv, Karianne ordner ost m/tilbehør 

 

Adresse. Sponstuveien 41 B 

Telefon: 92813531 


