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Referat 

Dato 04.03.2020 Kl. 1900-2000 Sted Personalrommet 

Møteleder Karianne Engesbak (10B) Referent Karl Gunnar Ekblad (8B) 
 

Navn  Klasse Navn Klasse 

Kari Hauge Nielsen 8A Karl Gunnar Ekblad 8B 

Julie Ylva Tobiassen 8C Mohamed Elbarkani 8D 

Agnethe Aarseth 9A Lise Marie Danielsen 9B 

Forfall 9C  9D 

Liv Aina Bastiansen 10A Karianne Engesbak 10B 

 10C Nini Raknes 10D 

Forfall Byomf.   

Joachim Hirsch, Rektor 
 

Saksnr.: Sak Ansvar 

 Rektors kvarter 

 Skolen jobber med nye læreplaner og nye undervisningsformer. Det vil bli en 
gradvis endring hvor det blant annet legges større vekt på samarbeidslæring, 
kritisk tenkning, teknologi i læringen, elevaktiv læring (både fysisk og kognitiv 
aktivitet) og tverrfaglighet. Det er også et mål at ny metodikk vil føre til at flere 
elever engasjeres og deltar aktivt i undervisningen. 

 Det har ennå ikke vært noe nytt møte med verneombudet om inneklimaet, men 
det vil før sommeren bli tatt stilling til om lokalene egentlig er egnet for den 
virksomheten som drives der. Lærerne og elevene vil også bli hørt. 

 Når det gjelder koronasmitte, baserer skolen seg på informasjon fra 
Utdanningsetaten, som igjen får sin informasjon fra Helseetaten. Det blir lagt vekt 
på hygiene og renhold. Det er ønskelig at skolen også lenker til 
Folkehelseinstituttets informasjonssider om koronasmitte. 

 Skolen har gratis suppeservering frem til sommeren. Dersom det skal fortsette 
ville det være en årlig kostnad på 250000 i råstoffutgifter for servering 2 ganger i 
uka. Det vil derfor bli funnet et alternativ til denne serveringen fra høsten. 

 Skolens økonomi er sunn, og det er rom for å øke bemanningen på biblioteket. 
Skolen har også fått en del gratis bøker, og vi ønsker å styrke lesingen. 

 Basert på de tallene vi har nå, vil det være ca. 112 elever på neste års 
åttendetrinn. Det vil si en klassestørrelse på 28 elever. 



 Skolen har sendt ut en invitasjon til temakvelden med mulighet for å registrere 
om man kommer eller ikke. Veldig få har foreløpig benyttet svarmuligheten. 

2 Godkjenning av møteinnkallingen 
Møteinnkallingen ble godkjent. 

3 Godkjenning av referat fra siste FAU-møte 
Referatet ble godkjent. Det ble bemerket at det gjerne kan stå «Forfall» i de tilfellene 
dette er meldt. 

4 Planlegging av temakveld 

 Datoen er 12.03.2020, og tidspunktet 1800-1930. 

 Kari ber rektor sende skolemelding til 8. og 9. trinn med invitasjon til å melde seg 
som kakebaker, svar sendes til Kari. Vi ber om kaker som ikke trenger annet enn 
serviett. 

 Karianne skaffer kaffe. 

 Kaffetraktingen begynner ca. 1715-1730. 

 Mohamed ordner vekslepenger. Det åpnes også for betaling med Vipps. 

5 Eventuelt 

 Skolen har besøkt andre som praktiserer «MUTE – mobiltelefon ute», men ønsker 
ikke å innføre det på Hauketo. FAU vil be rektor redegjøre for hvilke tiltak som er 
satt i verk når det gjelder bruk av mobiltelefon i skoletiden. 

 Det ble foreslått å invitere neste års åttendeklassinger til en samling før 
sommeren, slik at de kan få anledning til å møte hverandre. Det er tenkt som en 
åpen kveld hvor man bare møtes for å bli kjent. Ideen videreutvikles på neste 
FAU-møte. 

  
Neste møte er onsdag 1.april kl. 1900-2000 i personalrommet på Hauketo skole 
 

 


