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FAU Hauketo skole 

Referat 

Dato 06.05.2020 Kl. 1900-2000 Sted Nettmøte – Teams 

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

Navn  Klasse Navn Klasse 

Cecilie Sudland 8A Forfall 8B 

Forfall 8C Forfall 8D 

Forfall 9A Forfall 9B 

Borgar Haugseth 9C Marianne Elsmark Skants 9D 

Liv Aina Bastiansen 10A Karianne Engesbak 10B 

 10C Nini Raknes 10D 

Jostein Hestøy Byomf. Joachim Hirsch Rektor 
 

Saksnr.: Sak 

1 Rektors kvarter 

 Rektor gikk gjennom en presentasjon som ble holdt i Driftsstyret tidligere i dag. (se 
vedlegg til referatet) 
Fokus i presentasjonen omhandlet 

o Tiltak på skolen ifm at den ble stengt 
o Tilbakemelding fra foresatte ifm spørreundersøkelse som ble sendt ut før 

påske 
o Plan etablert for mulig åpning av skolen gjennomført i 3 faser. Avventer 

nærmere beslutning fra myndighetene.  
o Smittevernregler 

 Det er planer om å lage en film av vedlagte presentasjon og legge denne ut på skolens 
hjemmeside. Avventer beslutning fra myndighetene ift når skolen kan åpnes igjen før 
denne legges ut. 

 Uavhengig av beslutning hos myndighetene så vil tiltaket for sårbare elever bli utvidet 
allerede fra neste uke. 

 Det vil bli ansatt 3 nye lærere fra høsten av 

 Skolen skal ansette til biblioteket det er utlyst stilling som IKT-pedagog / konsulent 

2 Godkjenning av møteinnkallingen 
Møteinnkallingen ble godkjent. 
Husk å sende påminnelse 1 dag før møtet. 
 



3 Godkjenning av referat fra siste FAU-møte 
Godkjent. 
 

4 Eventuelt 

 Muligheter for avslutning 10. trinn ble diskutert. 
Karianne kontakter skolen i neste uke for å få en tilbakemelding på hvordan skolen 
tenker rundt dette og hvilke muligheter som finnes. Karianne vil holde oss informert. 

 I forbindelse med at neste FAU-møte er det siste før sommeren, så ønsker vi sterkt å 
følge den gode tradisjonen fra tidligere år hvor vi møtes hjemme hos en av 
representantene og koser oss med litt ost og kjeks og ………… 
Borgar kommer tilbake med nærmere informasjon i løpet av mai om hvordan dette 
blir organisert og ivaretatt på en best mulig måte hvor vi ivaretar de smittevern- og 
grupperegler som er gjeldende på det tidspunkt. 

  
Neste møte er onsdag 3. juni kl. 1900-2000 
 

 


