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Dato 03.03.2021 Kl. 1900-2000 Sted Teams (Digitalt) 
Møteleder Borgar Haugseth (10C) Referent Borgar Haugseth (10C) 

 

Navn  Klasse Navn Klasse 
Ikke møtt 8A Karen Nybakke 8B 
Nina Seierstad 8C Nini Raknes 8D 
Cecilie Sudland 9A Ikke møtt 9B 
Eric Sevrin 9C Merete Halvorsrud-Munoz / 

Muslim Ozniev 
9D 

Dagny Nystuen 10A Åsa Johansson / Laila Herfindal 10B 
Lise Aaseng Fotland 10C Jon Arne Sneve 10D 
Ikke møtt Byomf. Joachim Hirsch Rektor 

 

Saks nr.: Sak 

1 Rektors kvarter 

• Spørreundersøkelse sendt ut i dag.  
• Foreldreundersøkelsen blir sendt ut neste uke. Purre etter en uke. FAU sender ut en egen 

epost med oppfordring til foresatte om å besvare undesøkelsen. 
• Vurdering 10. Trinn. >Kriterier forf. sikring info bør ut.  
• Godt oppmøte på skolens vinterferieaktiviteter.  
• Skoleball: Alle offentlige arrangementer er forbudt inntil videre.  
• Uteområde: Budsjett er endelig vedtatt hos UBF og konkurransegrunnlag sendes ut 

snarest. Elevrådet har gjort prioriteringer om sitteplasser, bord/benker osv.  
• Ekstraordinære tiltak: Skolen har igangsatt ekstra matematikksatsning på 10 trinn med 

økt lærerressurs fra nyttår og iverksetter 3 timers ekstra styrking for elever på 9. trinn 
snarest.  

• Foreldremøter og utviklingssamtaler: Det kommer innkalling til digitale møter snarest. 
Utviklingssamtaler gjennomføres fortløpende (digitalt).  

• Ønsker at FAU organiserer felles infomøte eller opplæringstiltak for foresatte innenfor rus, 
nett-bruk eller annet. Skolen gir gjerne midler til dette.  

• Neste års 8. trinn: Skolen har fått 10 nye søknader og tar sikte på fulle klasser fra høsten. 

• Spansk vil bli tilbudt som nytt språkfag for 8. trinn.  
• Utlyste stillinger: En lærer går over i ny stilling nå, 3 lærere i permisjon og en lærer flytter 

«hjem». Rekruttering i full gang. Vi hadde 118 søkere på sist utlyste stilling og har ansatt 3 
lærere så langt.  



• Smittevern og korona – ingen nye kjente tilfeller på skolen så langt. Totalt 5 tilfeller siden 
november på 8 og 9 trinn. Ingen tilfeller på 10. trinn. Økt smittetrykk i bydelen. Signalene fra 
byrådet er at vi kan forvente økt smitte fremover og vi må være innstilt på nye tiltak på kort 
frist. 

• Skolen ønsker ideer fra FAU om hvordan vi kan få økt engasjement om smittevern blant elever 
og foresatte? Munnbind – kampanje? I butikken? Miljøteamet? Noen regler på skolen og 
andre ute i samfunnet.  

• Delprogram for oppvekst og utdanning – Oslo sør-satsning. 
o Mål: Sikre gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående 

opplæring.  
o Delprogrammet skal være en innovasjonsarena som kan bidra til bedre og varige 

løsninger innen ordinær drift. Fra skolene er det igangsatt to prosjekter: Bjørndal 
skole, nærmiljøskole med fokus på økt involvering fra foresatte med åpen skole for 
fritidsaktiviteter og matservering og Bjørholt vgs «Teknologihagen» Senteret vil bidra 
til tettere tilknytning mellom utdanning, næringslivet og nærmiljøet, samtidig som 
det vil høyne den teknoligiske kompetansen hos lærere og elever i vgs. 

o Hauketo skole ønsker å søke om prosjektoppstart i Oslo sør-satsning under «Styrking 
av elevenes mestringsfølelse og læringsmiljø». Hva tenker FAU er Hauketo/Prinsdal 
sine største utfordringer som bør løses? 

o Innsspill ønskes til neste FAU møte: Arbeidsfordeling på skolen. Systematisk jobbing, 
samarbeid med politi, bv, salto osv. 

 

2 Godkjenning av møteinnkallingen 

• Møteinnkallingen ble godkjent. 
 
Husk å sende påminnelse 1 dag før møtet.  
 

3 Godkjenning av referat fra siste FAU-møte 

• Godkjent. 
 

4 Eventuelt 

• Skoleball 10. trinn 
Det er nok liten tvil om at avgangselevene ønsker å pynte seg opp med ballkjole og dress for 
gjennomføring av skoleball, men hvordan dette skal skje i praksis er pr. i dag høyst uklart pga 
den rådende Covid-19 situasjonen. FAU mener det er viktig at man starter planlegging av både 
skoleball og vurdering av alternative former for avslutning for 10. trinn. På denne måten vil 
man forhåpentligvis allikevel kunne gjennomføre en flott avslutning for elevene hvis 
skoleballet må avlyses pga fortsatt Covid-19 restriksjoner. 
 
Første møte ble avholdt 08.02.21 hvor FAU-representanter 10. trinn hadde møte med Ass. 
Rektor. Dette var et konstruktivt møte hvor man diskuterte forskjellige mulige alternativer. 
Pga. usikkerheten rundt Covid-19 og de smittevernregler som gjelder i dag, ble det avtalt nytt 
møte 2 uker etter påske. Da vet man forhåpentligvis mer hvordan smittevernreglene vil være 
ift Covid-19. 
 

• Sikre gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring 

Skolen ønsket innspill fra FAU ifm dette tema som et ledd i delprogrammet for oppvekst og 
utdanning, Oslo sør-satsningen. 
Det ble en god diskusjon rundt temaet og mange gode innspill ble fremstilt, som f.eks. 

o Hva er de største utfordringene? 
- Mangel på kveldsaktiviteter, fritidsaktiviteter utenom skoletid 
- Foreldreundersøkelsen / fraværsundersøkelsen kan gi viktig input 
- ekstra ressurser på 10. trinn og etter hvert 9. trinn er kjempebra 
- stor utfordring å engasjere foreldre. For få å spille på i fritidssammenheng 



Da dette er et omfattende tema, ble man enige om at den enkelte tenker gjennom dette 
på egenhånd og sender innspill til FAU leder senest mandag 08.03.21 slik at vi kan gi en 
koordinert tilbakemelding til skolen. 

  

Neste møte er onsdag 07.04.21 kl. 1900-2000 

 

 

 


