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FAU Hauketo skole 

Referat 

Dato 05.02.2020 Kl. 1900-2010 Sted Personalrommet 

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

Til stede: 10D, 9D, 8C, Byomfattende, 9C, 9B, 10A, 8D 

Navn  Klasse Navn Klasse 

 8A  8B 

 8B Tilstede 8C 

Tilstede 8D  9A 

Janne Hoff 9B Lise Aaseng Fotland 9C 

Borgar Haugseth 9C Marianne Skants 9D 

Liv Aina Bastiansen 10A  10B 

 10C Nini Raknes 10D 

Jostein Hestøy Byomf.   

Joachim Hirsch, Rektor 
 

Saksnr.: Sak Ansvar 

 Rektors kvarter 

 Suppeservering i full gang. Ca. 100 serveringer for hver gang. Veldig populært, 
men man må ga litt opp rutinene. Servering skjer på mandager og onsdager. FAU 
ønsker at melding skal gå ut til alle foreldre da dette er et positivt initiativ. Skolen 
tar dette opp internt. Ordningen vil bli evaluert til sommeren. 

 Ny miljømedarbeider startet i går. Dette er veldig bra! Mohammed er hans navn. 

 Skolens inneklima – Status 
o Utdanningsetatens HVO hadde befaring i går. 

 Sett på støydemping, ventilasjon, temperatur, oppmålte arealer, 
radiatorstøy. 

 Rapport foreligger ikke, men notat som skolen har fått tilgang til 
sier noe om nødvendig støydemping (vegger / skyvedører). Støy 
over grenseverdier er også blitt målt. Målinger på innelåst luft og 
temperaturer, generelt akkurat nå så er det OK (men nå er det 
også mildt). Det vil bli foretatt flere målinger utover våren, og 
glasshuset vil bli sett nøye på. 

o Arealbruk. Nytt møte med HVO ift antall elever / størrelse på rom 
 Bygge om skolen 
 Bygge om driften for mindre grupper 



 Fortsetter som i dag 
 Fortsetter som i dag men utnytter arealene totalt sett på en 

annen måte 
o Støy fra radiatorer kan vare forstyrrende for enkelte elever. 

 Samarbeidsavtale barneskolene 
o Samarbeider med Toppåsen og Prinsdal barneskoler for a sikre sosial og 

faglig utvikling. 
o Hovedmål er at flest mulig skal velge Hauketo skole som nærskole 
o Natteravn ordningen - ≪blåse liv≫ i dette 

 Henvendelse fra Manglerud Politistasjon om muligheten for å 
starte dette opp igjen. 

 Karianne har snakket med noen rundt dette, men har 
ikke klart å finne noen som har mulighet til å starte opp 
dette. Tidligere har det vært foresatte på 5-10 trinn som 
har gått og det var da store problemer med å skaffe folk 
til å gå.  Natteravner fra Holmlia har gått bort fra denne 
løsningen. 

o Møtepunkt FAU barneskolene 
 Fellesmøte mellom FAU Hauketo, Toppåsen og Prinsdal 

 1 gang per semester, halvår e.l. 

 Bruke skolen mer som et møtepunkt utenfor skoletid 
o Skolen ønsker sterkt at skolen skal benyttes på kveldstid til aktiviteter for 

barn, ungdom og voksne i nærmiljøet (sjakk, bordtennis, svømmehall 
etc.) 

o Kartlegge blant elevene på hva de kunne tenke seg av aktiviteter på 
kveldstid. 

 Når barn skal søke på skoler, er det nødvendig med BankID. Dette må skolen 
sende ut informasjon om slik at det kan bestilles i god tid før søknad skal sendes. 

2 Godkjenning av møteinnkallingen 
Møteinnkallingen ble godkjent. 

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

4 Status temakveld 

 12.03.20 er nå bekreftet 

 Foredrag om Rus «Bry deg» i regi av Norsk Narkotikapolitiforening 

 Booke skolen. Tas med rektor 

 Nini tar kontakt for å få tak i materiell 

 Invitasjon til alle skolene i bydelen. 

 Spørre Toppåsen og Prinsdal FAU om de ønsker å være medarrangør 

 Hauketo skole betaler 

 Bidra til kafe med kake/vakt 

 Tidspunkt: kl. 19-20:30 

 Kafe blir diet uansett, enten med Prinsdal og Toppåsen eller vi alene. 

 Mohammed ordner kr 2500,- vekslepenger 

5 Skoleball – vaktordning 
22 vakter på plass for årets skoleball. 
Tilbakemelding til skolen at informasjon til de som skal være vakter kommer altfor sent, 
allerede samme uke som ballet skal være. Dette gjør det utfordrende for de som har 
meldt seg som vakter da de ikke vet om de skal stille eller ikke og dermed ikke planlegge 
andre aktiviteter privat. Rektor tok dette til etterretning og vil ta dette opp internt. 



6 Eventuelt 
N/A 

  
Neste møte er onsdag 4. mars kl. 1900-2000 i personalrommet på Hauketo Skole 
 

 


