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FAU Hauketo skole 

Referat 

Dato 10.10.18 Kl. 19-20.00 Sted Lærerværelse  

Møteleder  Karianne Engesbak Referent Wendel Ekeli  

Tilstede:  

Navn  Klasse Navn Klasse 

Wendel Ekeli 8A Anne Grete Åsen 8B 

Borgar Haugseth og Lise Fotland 
Aaseng 

8C Gaute H Eriksen 8D 

Liv Aina Sandum Bastiansen 9A Karianne Engesbak 9B 

Camilla Nes Riddergård 9C Nina Raknes 9D 

    

Heidi Nybrenne og Cindy Byom 10A  10B 

Meldt forfall 10C Mohammed Anwar 10D 

 10E   

Jostein Hestøy Byomf 
spesavd 

  

 Rektor Joakim Hirsch Rektor 

Meldt forfall:  

Saksnr.: Sak Ansvar 

 Godkjenning av referat forrige møte og innkalling til dagens møte 
Referat og innkalling ble godkjent.   

Rektors 
kvarter/v 
Joakim 
 

Fravær:  
Rektor var på forhånd bedt om å si noe om fraværet ved Hauketo skole da skolen ved 
flere anledninger har opplyst om at fraværet er høyt. 
 
Rektor startet med å informere om prosjektet U22, som Hauketo er med i som en av 14 
ungdomsskoler i 7 bydeler i Oslo. Formålet er bla øke elevenes motivasjon og redusere 
fraværet. Informasjon om prosjektet er vedlagt møtereferatet.  
 
Fraværsutfordringene er ganske like på tvers i Osloskolen, og fraværet er økende fra 8. 
– 10. klasse. På 8. trinn har 20% av elevene på Hauketo et fravær på 10% eller mer, 30% 
på 9. trinn har et fravær på 10% eller mer, og 40% på 10. trinn.   
 
Manglende gjennomføring av videregående opplæring synes også å ha sammenheng 
med et høyt fravær på ungdomsskolen. Flere i gruppen med høyt fravær har dårlige 



lese, skrive og regneferdigheter.  Målet er derfor å øke motivasjonen ved å øke 
elevenes grunnleggende ferdigheter. 
 
Fravær har gjerne følgende årsaker:   

• Fysiske/psykiske utfordringer 

• Litt skulk 

• Syk en dag eller to – litt syk 

• Elever som ofte er syke 

• Fravær før og etter ferier  
 
For å lykkes i å øke motivasjonen, og minske fraværet, vil skolen jobbe med å gjøre det 
mer attraktivt å være på skolen. Elever som har et høyt fravær vil bli kontaktet av 
skolen, kalt inn til en samtale, og det vil lages en tiltaksplan for eleven.  Hauketo har nå 
tilknyttet seg en sykepleier, fysioterapeut og en psykolog. Det er nå også et bedre 
samarbeid mellom instansene i bydelene, slik at det kan settes inn tidligere hjelp. 
 
Språkbruk 
Rektor var også bedt om å si noe om uheldig språkbruk på skolen. Dette fordi dette har 
vært tema ved enkelte foreldremøter tidligere.  
  
Rektor og lærerne opplever ikke uheldig språkbruk som et generelt problem på skolen. 
Det varierer litt med tiden hvilken sjargong som er mellom elevene.   Elevrådet setter 
nå i gang en kampanje de også har hatt tidligere «Du er verdifull», som bl.a går ut på å 
gi hverandre hyggelige tilbakemeldinger.  
 
Rektor viste til at det er en større utfordring med det som skjer på nett, og som bringes 
inn i skolesammenheng.  
 
Politiet har en egen nettpatrulje, som var på besøk på skolen i uke 41. De ønsker også å 
snakke med foreldrene, og vil i første omgang inviteres til neste FAU- møte.  
 
Hauketo skole har to politikontakter knyttet opp mot skolen. Det er to nye personer, og 
de besøkte skolen tre dager i storefri i uke 41. Hensikten var å bli kjent med elevene. 
Politiet skal ta en runde rundt i klassene for å fortelle hvem de er og hva de gjør. 
  
 

 

Skolens 50- 
årsjubileum 
– rektor til 
stede 

Skolens 50- årsjubileum 
Torsdag 15. november markeres 50- årsjubiléet med åpen kveld fra kl 17.00 – 19.30.  
Elevene vil her få vise hva de jobber med til daglig, det vil bli diverse aktiviteter og to 
forestillinger.  Skolen vil sende ut mer informasjon via skolemelding, SMS og mail.  Det 
er mulig at skolen vil be om hjelp fra FAU/foreldrene til eksempelvis vakter, utsalg e.l.  
Ung Arena, utekontaktene, driftsstyret m.fl vil bli invitert til arrangementet. 
 
Det vil også bli et arrangement for skolens nåværende og tidligere lærere.  
 
Det kom forslag om at skolen også bør vurdere om elevene bør få kake e.l. slik at de 
opplever dette som en feiring, ikke som et opplegg i regi av skolen som de må være til 
stede på  
 



 Trafikkvakter: 
Trafikkvaktordningen ble diskutert.  
 
Foreldre henstilles til ikke å kjøre elever til skolen. Det er trangt og byggeaktivitet i 
området. 
 
Ordningen med trafikkvakter består fordi ungdomsskolen bidrar til utfordringer i 
trafikkbildet. 
 
Representantene fra spesialavdelingen på Hauketo opplyste om at flere av elevene her 
må kjøres til skolen 
 

 Eventuelt  

• Sosiale aktiviteter ved skolen ble tatt opp og diskutert. FAU ber skolen om å 
vurdere å lage en oversikt – et sosialt årshjul – med en samlet oversikt over 
sosiale aktiviteter i regi av skolen 

• Referatskriving går på omgang mellom foreldrerepresentantene 

• Jostein fra Byomfattende spesialavdeling vil være til stede i FAU—møtene 
fremover. Han representerer den byomfattende speialavdelingen for autister 
på Hauketo – som for tiden består av 11 elever fra hele Oslo 

• Over nyttår er det juleball for 10. klasse, og da er det som vanlig 9. 
klasseforeldre som stiller som vakter.  

 

Neste FAU møte er 31.10 kl 19.00-20.00 


