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Dato 04.12.2019 Kl. 1900-2000 Sted Personalrommet 

Møteleder FAU leder Borgar Haugseth (9C) Referent Borgar Haugseth (9C) 
 

Tilstede:  

Navn  Klasse Navn Klasse 

Cecilie Sudland 8A Meldt forfall 8B 

Julie Ylva Tobiassen 8C Ikke tilstede 8D 

Agnethe Aarseth 9A Janne Hoff 9B 

Borgar Haugseth 9C Lise Aaseng Fotland 9C 

Marianne Elsmark Skants 9D Liv Aina Bastiansen 10A 

Karianne Engesbak 10B Har ingen representant 10C 

Meldt forfall 10D Meldt forfall Byomf. 

Joachim Hirsch, Rektor    

    

 

Saksnr.: Sak Ansvar 

1 Rektors kvarter 
Skolen gjennomførte besøk på Ingieråsen skole for å høste erfaringer fra de mht hvordan 
de drev kantinetilbudet samt bruk av mobiltelefon på skolen (MUTE-konseptet) 

 Kantine 
o Møte m/lokalt NAV kontor er planlagt denne uke. 

 De uttrykte ønske om å sponse skolen med kr. 100.000,- for 7 
måneder siden. Dette vil bli fulgt opp av skolen i møte. 

 Blitt enige om at de skal levere varmt måltid 2 ganger i uken. 
Skolen er usikker på hvordan dette skal organiseres, men vil finne 
mer ut av dette denne uken. 

 Intensjon om matservering her samt hospitering på storkjøkken 
for noen av våre elever 

o Dagens frokosttilbud fungerer godt. 
o Godt utvalg i dagens lunsjtilbud to dager i uken. Ønsker å gjøre dette over 

flere dager, men trenger noe tid på å få dette til. 

 Samtale rundt bruk av mobiltelefon på skolen 
o Skolen ønsker å gjennomføre samtaler med personale og elever vedr. 

mobiltelefonbruk på skolen. Man er i dag usikker på om det er et 
problem med mobil i friminuttene. 



o Skolen har utfordring med bruk av mobiltelefon i timene i dag. Det er 
viktig at man får dagens system med innlåsing av mobil i skap til å 
fungere da dette går ut over konsentrasjon og fokus til elevene. Før dette 
er på plass ønsker man ikke å innføre noen endringer i dagens bruk av 
mobiltelefoni i friminutter. 

 PISA undersøkelsen 
o Hvordan utnytte teknologi best mulig sett opp mot skjermbruk. 
o Elevene er flinke til å lese bøker og det er noe som man skal fortsette 

med fremover. 

 Elev-aktive undervisningsformer 
o Opplever at elevene er for lite aktive. Bruker ute-områdene altfor lite. 
o Ser på muligheten til å lage et klasserom mellom Hauketo og Prinsdal 

skole 

 Læring på tvers av klasser 
o Mange av elevene ønsker forutsigbarhet og vite hva som skjer, når og 

hvor 
o Gir litt utfordringer med dette med læring på tvers 
o Muligheten til å bryte opp  

 Inneklima 
o Størrelse på rom sett i forhold til antall elever. Eksempel er 9C hvor det er 

mange elever i et mindre rom. 
o Intensjonen ved gjenåpning av skolen var mindre klasser, bruk av baser 

osv. Man bør se på klassestørrelse ift bruk av hvilke rom. Bruke 
alternative læringsarenaer, bryte opp i grupper. Rett og slett tenke litt 
annerledes. 

2 Godkjenning av møteinnkallingen 
Møteinnkallingen ble godkjent 

3 Godkjenning av referat fra siste FAU-møte 
Referatet ble godkjent 

5 Temakveld 
Den foreløpige planen er å få en foredragsholder fra Norsk Narkotikapolitiforening 
(NNPF) som tilbyr en rekke temaer. Det er viktig at vi finner et tema som engasjerer de 
foresatte og som er aktuelt for mange i vårt område. Skolen bør også fokusere på det 
samme temaet i klassemiljøtimene. Siden temaet bare delvis er satt, bør vi be om innspill 
fra Mitra. Kan temaene fra nettsiden blandes og for eksempel samles under paraplyen 
«Hvordan sette grenser»? Dette kan omfatte rus, gruppepress, seksualitet og andre 
former for grensesetting. Foresatte for de eldste elevene på barneskolene kan også 
inviteres, men fokus må være på vår aldersgruppe. Dersom NNPF blir for dyrt, vil vi 
vurdere andre løsninger. Nini hører med Mitra, og sjekker også pris fra NNPF og mulige 
datoer for foredrag/temakveld. Borgar/Karianne hører med skolen om de kan bidra med 
noe økonomisk. Et konkret forslag legges frem på neste møte. 
 
Dato fastsatt til 27.02.2020 

6 Skoleball 
 
Mail har gått ut fra skolen til foreldrekontakter med informasjon om skoleballet og behov 
for vakter. 

  
Neste møte er onsdag 8. januar kl. 1900-2000 i personalrommet på Hauketo Skole 
 



 


