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Til stede:  

Navn  Klasse Navn Klasse 

Kari Nielsen 8A Irene Arnesen 8B 

Karl Gunnar Ekblad 8B  8C 

 8D  9A 

Janne Hoff 9B Lise Aaseng Fotland 9C 

Borgar Haugseth 9C Marianne Skants 9D 

Liv Aina Bastiansen 10A Karianne Engesbak 10B 

 10C Nini Raknes 10D 

Jostein Hestøy Byomf.   

John-Kristian Schreiner, ass. rektor – Anita Brun, inspektør –  Christan Reinertsen, driftsleder 

 

Saksnr.: Sak Ansvar 

 Rektors kvarter 

 Den nye inspektøren, Anita Brun, presenterte seg. Hun har blant annet bakgrunn 
som lærer ved Ruseløkka skole i 20 år.  

 Assisterende rektor fortalte om bruk av fyrverkeri inne på skolen. De foresatte er 
tidligere informert via skolemelding. Politiet er kontaktet, og skolen har økt 
bemanningen for tilsyn. Det er vanskelig å kunne bevise noe.   

 To ganger per uke kommer det personer på arbeidstrening fra NAV og serverer 
suppe til elevene. Tilbudet er gratis. 

 Skoleballet for tiendetrinn er 6. februar. Det er kommet inn vaktlister fra 3 
klasser. Skolen ønsker ikke at det brukes limousin til/fra ballet. Billettsalget har 
begynt, og det virker attraktivt. 

 Budsjettsituasjonen er som tidligere. Det er ansatt en miljøterapeut til (en mann) 
som begynner 1. februar. Skolen har også utvidet med en assistent, og det er 
ønske om å utvide bemanningen på biblioteket. 

 Skolen (og Prinsdal skole og Hauketo idrettsforening) samarbeider med Lions om 
svømmeopplæring. Dersom det er elever som ikke er svømmedyktige, kan de 
foresatte gi beskjed til skolen om de ønsker ekstra opplæring. 

 Driftsleder redegjorde for inneklimaet. Fra lærernes side er det bare kommet 
klager på base 4, «Glassburet». Problemet har vært meldt til Undervisningsbygg, 



men tilbakemeldingene derfra har gått på spørsmål om hvor stort problemet er, 
hvor mange varme dager det er, og om problemet kan ordnes organisatorisk. De 
ønsker også fortrinnsvis at henvendelser skal komme via Utdanningsetaten, da 
skolen er levert slik den ble bestilt. Skolen er innstilt på 21° C. Spørsmål om 
inneklima vil bli tatt med på neste elevundersøkelse. 

 Innspill fra elevrådet til FAU kan gå via den nye inspektøren. Det ble foreslått å 
legge inn innspill fra elevrådet som fast punkt på FAU-møtene. Når 
Samarbeidsutvalget fungerer, vil det også fungere som et bindeledd mellom 
elevrådet og FAU. FAU må oppnevne to representanter til utvalget. 

2 Godkjenning av møteinnkallingen 
Møteinnkallingen ble godkjent. 

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

4 Status temakveld 
Det ble foreslått å flytte kvelden litt lenger unna vinterferien, for eksempel til uke 11 
(eventuelt uke 10). Det er etablert kontakt med foredragsholdere. Nini avtaler dato med 
foredragsholderne og informerer Borgar. Vi må organisere kafé og sende ut informasjon. 
Det praktiske rundt dette blir tatt opp på neste FAU-møte.  

5 Skoleball – vaktordning 
Dette ble tatt opp under rektors kvarter. 

6 Eventuelt 
Marianne Skants og Nini Raknes sa seg villig til å sitte i Samarbeidsutvalget. 

  
Neste møte er onsdag 5. februar kl. 1900-2000 i personalrommet på Hauketo Skole 
 

 


