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FAU Hauketo skole 

Referat 

Dato 15.04.2020 Kl. 1900-2000 Sted Nettmøte – Teams 

Møteleder Borgar Haugseth (9C) Referent Karl Gunnar Ekblad (8B) 
 

Navn  Klasse Navn Klasse 

Forfall 8A Irene Arnesen 8A 

Karl Gunnar Ekblad 8B Julie Ylva Tobiassen 8C 

Forfall 8D Forfall 9A 

Janne Hoff 9B Borgar Haugseth 9C 

 9D Liv Aina Bastiansen 10A 

Karianne Engesbak 10B  10C 

Forfall 10D Jostein Hestøy Byomf. 

Joachim Hirsch, Rektor 
 

Saksnr.: Sak 

1 Rektors kvarter 

 Rektor er imponert over omstillingen både hos elever, lærere og foresatte. 
Tiltakene ble innført over natten, og selv om det selvfølgelig er ulemper ved 
digital undervisning, har veldig mye gått veldig greit. Selv om enkelte elever får 
gjort mindre enn tidligere, er det også eksempler på at noen får gjort mer. 

 Vi vet ikke når ungdomsskolene kan åpnes igjen, men følger med på åpningen av 
barnehager og 1. - 4. trinn. Informasjon om hva som skal skje, tilflyter ofte media 
før ledelsen ved skolene. 

 FAU ga uttrykk for at vi er fornøyd med den informasjonen som går ut fra skolen. 

 Alle ungdomsskoler har fått pålegg om å vurdere om det bør gis tilbud til spesielle 
elevgrupper. 

 Det blir nye timeplaner fra neste uke, og det blir nå opplæring og vurdering i alle 
fag. Det blir fokusert på standpunktkarakterer for 10. trinn. 

 Miljøteamet har daglig kontakt med ca. 20 elever og sporadisk kontakt med ca. 
50. De følger også opp elever som ikke logger seg på om morgenen. 
Kontaktlærerne skal ha kontakt med alle elever på chat minst 2 ganger per uke. 

 Alle møter ved skolen, også elevrådet, er nå i gang igjen. 

 Lærerne har ulik digital undervisningskompetanse, og det jobbes med 
kompetanseutvikling.  

 Det er ansatt to nye lærere, og det vil snart bli ansatt en til. 



 Skoletilhørighet for 8. klassinger fra høsten er klar, og det er sendt ut 
vedtaksbrev. Her lenkes det også til informasjon om skolen. Elevrådet har laget 
en video om å gå på Hauketo skole. Inntil videre fungerer den som en erstatning 
for å invitere kommende elever til skolen, men dersom situasjonen endres 
tilstrekkelig, blir de også invitert hit. 

 Siden eksamen er avlyst, blir undervisningen frem mot setting av 
standpunktkarakterer noe forlenget. Standpunktkarakterer offentliggjøres 15. 
juni. 

 På spørsmål om det er noe FAU kan bidra med, var svaret at alt nå må tenkes på 
nytt, og at det viktigste nå er tilbakemeldinger til personalet. Hvis man lurer på 
noe, så ta det opp med en gang. 

 FAU tok opp at enkelte elever har opplevd arbeidsmengden som for stor, og at 
det er blitt avholdt to todagersprøver på én uke. Dette er konsekvenser av at 
noen har følt at man har hatt for tynt beslutningsgrunnlag og at man har ønsket å 
prøve ut forskjellige modeller. Rektor tar synspunktene med tilbake til 
personalet. 

 Det er usikkert hva som skjer fremover. Det kan hende at det blir 
hjemmeundervisning frem til sommeren, det kan at det åpnes for fullt en gang 
før sommeren, eller det komme en mellomløsning mellom disse. 

 Signaler fra regjeringen tilsier at man nå ikke bestiller eller arrangerer noe i 
forbindelse med avslutning for 10. trinn. 

 

2 Godkjenning av møteinnkallingen 
Møteinnkallingen ble godkjent. 
 

3 Godkjenning av referat fra siste FAU-møte 
Under eventuelt endres siste del av «Skolen har besøkt andre som praktiserer «MUTE – 
mobiltelefon ute», men ønsker ikke å innføre det på Hauketo» til «men kommer ikke til å 
innføre MUTE på nåværende tidspunkt.» 
 

4 Eventuelt 

 Forslaget fra forrige møte om å invitere neste års åttendeklassinger til en bli 
kjent-samling før sommeren, og som skulle videreutvikles nå, settes på vent. 
 

  
Neste møte er onsdag 6. mai kl. 1900-2000 
 

 


