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Referat 

Dato 01.12.2021 Kl. 1900-2030 Sted Hauketo skole 

Møteleder Åsa Johansen (9B) Referent Gunn Linda Jahren (10B) 

 

Navn  Klasse Navn Klasse 

Ole Refsnes 8A Ikke møtt 8B 

Ikke møtt 8C Dag O Sivertsen 8D 
Frank Johansen, Trude K. Nilsen 9A Åsa Johansen/Karen Nybakke 9B 

Torunn Prøsch 9C Ikke møtt 9D 

Ikke møtt 10A Gunn Linda Jahren 10B 

Ikke møtt 10C Merete Halvorsrud-Munoz 10D 

Guttorm Ruud Byomf. John-Kristian Schreiner Ass. rektor 

 

Saks nr.: Sak 

1 Rektors kvarter 

- Elevundersøkelsen er gjennomført. 89% har svart. Jobber for å få alle til å svare. Det er 
ikke store utslag. Det er noe økning i elevenes trivsel. Må fortsatt jobbe med 
elevmedvirkning, variert og praktisk arbeid, elevenes motivasjon. 

- Hver fredag er det møte med et trinns elevrådsrepresentanter og skolens ledelse. 
- Uteområde:  

Ballbingen er ferdig og blir mye brukt av elevene. Det vil komme en plan for bruken. 
Basketbanen er målt opp. Frisbeegolf-banen skal være ferdig til jul.  
Skolen har fått bevilgning til Tuftepark. Mulig det også blir en kunstgressbane til andre 
aktiviteter som kanonball, volleyball. Dette er forhåpentligvis ferdig før sommeren. 

- På vårens foreldremøte vil det på 8. trinn være tema nettvett og på 9. trinn er temaet rus. 
For 10. trinn blir det mest fokus på eksamen. 

- Mandag 20. desember blir det 2 julesamlinger; en i samlingssalen og en i kirken. Det vil 
være påmelding i uke 49. 

- Siste skoledag før jul er 21. desember. 1. skoledag etter jul er tirsdag 4. januar. 
- Smittevern: 

Skolen får ikke lenger beskjed om smitte fra smittesporing. Foreldre må melde til 
kontaktlærer som melder videre. Det er massetesting tirsdager og fredager. Det er ingen 
tiltak på skolen nå.  
Det kom oppfordring fra foreldre om at skolen skal informere foresatte i klasser med 
smitte. 
Elevene må minnes på å holde seg hjemme ved sykdom. 



- Det kom spørsmål om hjemmeundervisning. 
Lekseplanene skal være slik at de som er hjemme kan ha noe å gjøre. Ved lengre fravær 
skal kontaktlærer ta kontakt med elev og foresatte. 
Det er ikke digital undervisning til de som er hjemme 

- Det har vært noe hærverk i høst; koster og stoler knekt, doer ødelagt. Både skolen og 
elevrådet har fokus på dette nå. 

 

2 Godkjenning av innkalling og referat fra 3/11 og 29/9. 
- Innkalling ble godkjent 
- Referat fra 29.9. manglet en representant som hadde møtt 
- Referat fra 3.11. var det kun 1 rep fra 8D 

 

3 Elevrådet presenterte seg og informerte om hva de arbeider med/ er opptatt 

av.  
Livia Lindstad, Mathea Daae Rognli, Audun Nybakke, Linus Faarlund møtte fra elevrådet 
Elevrådet er der for at alle elevene skal bli hørt. De har to møter i mnd. Denne høsten har de 
jobbet med: 

- Fadderuke for 8.kl. Gi elevene en myk start på ung.skolen. 
- Halloween-feiring. Den var vellykket. Ansatte kledde seg også ut. 
- Lage julestemning i desember. Julekalender i samarbeid med miljøteamet, torsdager vil 

det være gløgg og pepperkaker, Luciafeiring med Lussekatter på skolefrokost 
- Skolefotballag med mål om å delta i skoleturneringer, trening etter skoletid. Trener er 

miljøarbeider Mohammed. Mål om både jente- og guttelag 
- Jentelag i volleyball 
- Vært involvert i utbedringen av uteområdet 
- Tar hensyn til ulike behov når de deler ut noe spiselig til elevene. 

 

4 
 

Temakveld for foresatte, hvem kan ta ansvar/ bidra? 
SMU-representantene ser videre på dette. Skolen kan bidra med midler.  
FAU kan som tidligere selge boller og kaffe, kan ta inngangspenger.  
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Kort oppsummering fra Samarbeidsmøte med Fau:er  på Holmlia & Hauketo/Prinsdal og 
informasjon fra Oslo KFU (Kommunalt foreldreutvalg) og SMU 
SMU: Gikk gjennom tall fra elevundersøkelsen. Ingen saker trenger oppføling i FAU. 
Følger opp i neste SMU. 
 
Samarbeidsmøte FAU Hauketo, Prinsdal, Holmlia, Lustjern, Rosenholm, Toppåsen og 
Hallagerbakken skoler: Åsa deltok. Skrev under på innbyggerinitiativ fra Lusetjern skole  
Link til innbyggerinitiativ: 
https://minsak.no/sak/2388?fbclid=IwAR2T7hYBqGUNYqEgRSOYz9uWB_GjkqdvIqzMBAt
4zoKgXotWw2TX5063I9c 
Fortsette med slike samarbeidsmøter, 3 i året. Hauketo skal arrangere i august 2022 
 
Oslo KFU kurs for foreldrekontakter: Dette er et nyttig kurs for FAU-kontakter. Det er 
mange muligheter hvis noen vil ta initiativ. Det er mulig å søke om midler. FAU skal ikke 
inn i enkeltsaker. 
Lenke: https://www.oslokfu.no/ 
 

Eventuelt - FAU-kontakt for Byomfattende informerte om denne avdelingen etter spørsmål 
Se skolens hjemmeside for info: https://hauketo.osloskolen.no/om-skolen/om-
oss/byomfattende-spesialavdeling/ 

- Torunn Prøsch hadde deltatt på Ravnemiddag med Oslo ravneforening. Forslag 
om å invitere Oslo ravneforening til møte for foresatte på skolen 

https://minsak.no/sak/2388?fbclid=IwAR2T7hYBqGUNYqEgRSOYz9uWB_GjkqdvIqzMBAt4zoKgXotWw2TX5063I9c
https://minsak.no/sak/2388?fbclid=IwAR2T7hYBqGUNYqEgRSOYz9uWB_GjkqdvIqzMBAt4zoKgXotWw2TX5063I9c
https://www.oslokfu.no/
https://hauketo.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/byomfattende-spesialavdeling/
https://hauketo.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/byomfattende-spesialavdeling/


- Innspill vedr budsjett i bydelen. Det er varslet kutt på 400 000 ved å kutte i tilbud 
om gratis mat i ungdomsskolen. Ass.rektor sjekker ut med rektor hvilke midler 
skolen benytter til skolefrokost og supper. Det er sterkt ønske om å beholde 
tilbud om gratis skolefrokost og gratis suppe. 

- Åsa sjekker opp vedr julehilsen til personalet 
 

  
Neste møte er onsdag    5. januar     kl. 1900-2000 
Saksliste: 

- Støynivå i klasserom 
- Budsjettkutt i tilbud om gratis mat 

 

 

 


