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

Tilstede:  

Navn  Klasse Navn Klasse 

Cecilie Sudland 8A Irene Arnesen 8B 

Karl Gunnar Ekblad 8B Ylva Tobiassen 8C 

 8D Agnethe Aarseth 9A 

Janne Hoff 9B Borgar Haugseth 9C 

Lise Danielsen 9C Meldt forfall 9D 

Liv Aina Bastiansen 10A Kariane Engesbak 10B 

Har ingen representant 10C Nini Raknes 10D 

Jostein Hestøy Byomf.   

John-Kristian Schreiner, assisterende 
rektor 

 Mitra Khazai, miljøterapeut  

 

Saksnr.: Sak Ansvar 

1 Rektors kvarter 

 Assisterende rektor presentert miljøterapeut Mitra Khazai, som fortalte om seg 
selv og sine arbeidsoppgaver ved skolen. Blant hennes oppgaver er å kontakte de 
foresatte ved ureglementert fravær. 

 Anita Brun er ansatt som ny inspektør 

 Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) har invitert seg selv til skolen 
for å snakke med ledelsen. Møtet blir utenfor skoletiden. 

 Skoleballet blir 6. februar. 

 På spørsmål om miljøet ble det svart at skolen oppfatter det som rolig og uten 
store konflikter. Det er heller ikke store problemer med rusmidler. Det er ikke 
noe akutt behov for flere miljøarbeidere, men man ønsker likevel for å få flere 
ressurser her. Når det gjelder mobbing jobbes det med dette hele tiden. I tillegg 
til den årlige elevundersøkelsen skal man ta i bruk verktøyet «Klassetrivsel». Selv 
om det jobbes aktivt mot mobbing, forekommer det selvfølgelig også ved vår 
skole. Det er i høy grad trinnavhengig. 

 Skolen er med på å markere Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. 



2 Godkjenning av møteinnkallingen 
Møteinnkallingen ble godkjent 

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

4 Valg av FAU-leder og referent 
FAU-leder: Borgar Haugseth (9C) 
Nestleder: Karianne Engesbak (10B) 
Referent: Karl Gunnar Ekblad (8B) 

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. 

6 Hva ønsker vi at FAU skal fokusere på dette skoleåret / Eventuelt 
Bruk av mobiltelefon ble diskutert. Noen skoler praktiserer «MUTE – mobiltelefon ute» 
som innebærer at all bruk av mobiltelefon skal skje utendørs. Agnethe forbereder et 
konkret forslag til hvordan dette kan gjøres ved Hauketo skole, og sender det til Borgar 
som videreformidler det til rektor. 
 
Det ble nevnt at Lars Halse Kneppe skal snakke om sin bok «I hodet på en tenåring» på 
biblioteket på Lambertseter torsdag 17. oktober klokka sju. Arrangementet er i samarbeid 
med utekontakten i Bydel Nordstrand, og det er gratis og åpent for alle. Kan vi få til noe 
tilsvarende her i Søndre Nordstrand? 

  
Neste møte er onsdag 6. november kl. 1900-2000 i personalrommet på Hauketo Skole 
 

 


