
Hauketo skole

 

 

FAU Hauketo skole 

Referat 

Dato 11.09.2019 Kl. 19-20.00 Sted Lærerværelse  

Møteleder FAU leder Karianne Engesbak (10B) Referent Liv Aina S Bastiansen (10A) 
 

Tilstede:  

Navn  Klasse Navn Klasse 

Ikke på listene 8A Ikke på listene 8B 

Meldt Forfall 8C  8D 

Susanne Dommersnes Sivertsen 9A Agnethe Aarseth 9A 

Meldt forfall 9B Borgar Haugseth 9C 

Marianne Elsmark Skants 9D   

Liv Aina S Bastiansen 10A Kariane Engesbak 10B 

 10C Nini Raknes 10D 

Meldt forfall Byomf.   

Joachim Hirsch Rektor   

 

Saksnr.: Sak Ansvar 

Rektors 
kvarter 
 

1.Fravær/tilstedeværelse: 
Hauketo ligger litt over Oslo snittet når det gjelder fravær. Vi ligger ca likt med andre 
skolen i området. En fjerdel av elevene har mer enn 19 dager fravær i året. 7000 
fraværsmeldinger er udokumentert. Det er registrert høyt timefravær, dette må ned. 3% 
av fraværet er innvilget. 35% er legimitert fravær. Skolen ringer foresatte hvis et barn ikke 
møter/ er på skolen uten at det er gitt beskjed.  
2. Lekser: 
Det er lagt opp til mindre lekser enn tidligere. Lærer skal skjekke lekser og de skal ikke 
være for vanskelig. 

  

 3. Fau vil at skolen skal være tidligere ute med lister over nyvalgte Fau representanter, 
dette pga innkalling til møte. Det bes også om at lærere er oppdatert om når første Fau 
møte er ved nytt skoleår og informerer om dette på foreldremøte.  
 

 4. Skoleballet for årets 10.klassetrinn er 6.2.20. Ballet er hovedsak i skolens regi, men 9 
klasse må stille med vakter-nærmere info kommer.  
  
 



 5. Fau ønsker å avholde et foredrag fra Bry deg. Nini sjekker opp evt. Datoer som kan vær 
aktuelle. Februar er kanskje en fin mnd. til dette. Det bes om at Fau representantene 
forbereder seg ang. tema til neste møte.  Gå inn på linken å se på hva de tilbyr 
https://view.publitas.com/nnpf/foreldrekultur-web/page/4-5  
  
 
 

 6. Det bes om at skolen legger Fau referat ut på skolens hjemmeside. 

 7. Valg tas på neste møte 

  
Neste møte er onsdag 09.oktober kl 19:00-20:00 i lærerværelset på Hauketo Skole 
 

 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fview.publitas.com%2Fnnpf%2Fforeldrekultur-web%2Fpage%2F4-5&data=02%7C01%7C%7C50f7846dcacf46189b1708d686e7a51d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636844726796567533&sdata=%2FaW4tkLsvI%2BbALuSceOe%2FMVIXRjsXDwT7OEpyl%2ByP5c%3D&reserved=0

