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Dato 3.11.2021 Kl. 1900-2020 Sted Hauketo skole 

Møteleder Åsa Johansen (9B) Referent Kari Hauge Nielsen (10A) 

 

Navn  Klasse Navn Klasse 

Ikke møtt 8A Anette Sørensen 8B 

Saima Syeda Mahmood 8C Dag O Sivertsen 8D 
Frank Johansen 9A Åsa Johansen 9B 

Torunn Prøsch 9C Torunn Haaland 9D 

Kari Hauge Nielsen  10A Gunn Linda Jahren 10B 

Ikke møtt 10C Merete Halvorsrud-Munoz 10D 
Ikke møtt Byomf. Joachim Hirsch Rektor 

 

Saks nr.: Sak 

1 Rektors kvarter 

• Alle klasser har vært på overnattingstur, positive erfaringer fra alle turene. 
Bygger samhold, tilhørighet og relasjoner og danner grunnlag for et bedre 
klasse og skolemiljø 

• Skolen har ikk tatt opp light-up movement til vurdering. Skolen får veldig 
mange henvendelser fra forskjellige aktører om temaer som kan være og 
er relevante for ungdommene våre. Vi kan vurdere om light-up movement 
passer inn til neste års 9. trinn 

•  Om det er behov for midler fra skolen til konkrete prosjekter, kan det 
diskuteres. Skolen har en robust økonomi, og vi kan vurdere om det skal 
settes av et eget beløp til FAU i neste års budsjett. Dette bør da behandles 
og vedtas av driftsstyret. Skolen er positiv til økonomisk støtte til 
aktiviteter som bygger tilhørighet og samhold i lokalmiljøet vårt.  

• Skoleballet er under planlegging. Dato for ballet er 27.01.21. 
Kontaktperson hos skolen her: Silje Heggelund  

• Vi opprettholder praksis med valgfrihet i deltagelse i julearrangement på 
skolen eller i kirken. Felles avslutning av året gjennomføres i klassens siste 
skoledag. Det bes fortsatt om at FAU har en prinsipiell diskusjon om 
gudstjeneste i skoletiden 



• Uteområde og aktiviteter etter skoletid. Fortsatt forsinkelser i leveransene. 
Ballbingen er under bygging nå. Søknad hos bymiljøetaten om utvidelse av 
område ved freesbeegolfbane. Skolen har fått positive signaler på dette 

• Det er ønske om å få etablert et mer fast etter skoletilbud for elevene 
våre. Muligens i samarbeid med Hauketo IF, spesielt er det ønskelig med 
en trenger til et basketlag 

• Skolen har fått innspill til etter skoleaktivitet fra Ingunn Bjune, blant annet 
kultur for alle. Dette dreier seg om instrumentopplæring. Skolen 
undersøker mulighetene 

• Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 45 og 46. God informasjon i forkant 
til elevene 
 

 

2 Godkjenning av møteinnkallingen 

• Møteinnkallingen ble godkjent  

• Møtene gjennomføres fysisk fremover  

• Neste og siste møte i år er 2. desember. 
 
 

3 Godkjenning av referat fra siste FAU-møte 

• Referat ble ikke lagt fram for godkjenning. 
 

4 Besøk av Utekontakten – Innsats Ung og Politiet  
 
Utekontakten – Innsats Ung:  
 

• Andreas Olsbø er skolekontakt for Hauketo og informerte sammen med to til. 

• Totalt 6 utekontakter – 3 i vår bydel/Hauketo 

• Ute 3 kvelder i uken, men jobber både dag og kveldstid. Ikke helger.  

• Ute og besøker alle ungdomsskolene og videregående på dagtid – 1 dag i uken 

• Har på seg eget tøy hvor det står UTE kontakten  

• Utekontakten: er en del av seksjonen sitt lavterskel tilbud. Målet er å skape 
relasjoner mellom barn og unge der de er. Utekontaktene jobber oppsøkende 
og skal oppleves og være tilgjengelige. På skolene, fritidstilbud etc.  

• Være trygge voksne og sørge for bistand og hjelp. Jobbe tett på ungdommene 

• Målet er å komme i posisjon til å hjelpe ungdom, det krever tillitt og en god 
relasjon 

• Systematisk tilstedeværelse over tid er viktig. Målet er å gi dem trygge voksne 
de kan stole på og henvende seg til  

• Det skal oppleves som frivillig, og de kan trekke seg når som helst 

• Arbeider også med individuell oppfølging, som gutte og jentegrupper  

• Noe redsel etter skyte episoder som har vært, en frykt som ligger der 

• Møter minimalt med rus, men noe er det. Mindre på Hauketo enn før  

• Det er et godt samarbeid mellom utekontakten og politi, det gjennomføres 
jevnlige møter. Der diskuteres trender, miljøer etc. Å jobbe på tvers er viktig 

 
 



 
Hva kan foreldre gjøre og bidra med:  

• Sørge for Natteravn. Aktiviteten der har tatt seg opp, veldig positivt! 
Tilstedeværelse er viktig 
 

Nyttig info:  

• Vakttelefon: 94 00 95 14 

• Sosiale medier: Instagram, Facebook, Snap og Tiktok (ungdom og barn) 

• Utekontakten_bsn på Snap, Instagram og Tiktok  
 
 
Politiet:  

• Karina og Nora fra Forebyggende avdeling på Manglerud stilte på møte. Begge 
har lang fartstid der og de er skolekontakt for Toppåsen, Hauketo og Prinsdal 

• Avdelingen har tett dialog og samarbeid med Hauketo, spesielt i forhold til 
miljøteamet 

• Stille og rolig på Hauketo nå, lite som skjer – «ingen» som stikker seg ut 

• Primært jobbes det med de under 18 år – men spennet er opp til 30 år. 
Årsaken er at de kan være med på å hindre rekruttering  

 
Tips og råd:  

• Vit hvem barna dine er sammen med og skaff deg informasjon 

• Gå inn på telefonen til barna deres! Mye kriminalitet skjer der. Mye drøyt som 
skrivers og publiseres – mye av det er straffbart hos politiet. Primært på Snap 
og Tiktok – delinger av bilder og videoer som andre ikke har godkjent 

• Vær nysgjerrige og klikk deg gjennom telefonen – ønske fra politiet! 

• Frem snakk politiet! Jobber med å ikke være et skummelt ansikt  

• Snitching: oppfordre til å ikke være en del av den kulturen Ungdommene tør 
ikke si ifra, da blir man omtalt som en snitcher. Kan ikke være indre justis om 
at ingen skal varsle. Begrepet er dratt alt for langt, samfunnet er med på å 
bygge opp denne kulturen  

• Rekruttering: det foregår, jobbes aktivt med å unngå dette. Trenger input fra 
foreldre. Være oppmerksom dersom noen plutselig har en dyr jakke eller 
mobil – som er unaturlig for familien  

 
Nyttig info:   

• Kontakt Forebyggende Manglerud: 95 57 7285  
 

  
Neste møte er onsdag 03.11.21 kl. 1900-2000 
Saksliste: 

• Oppfølging fra FAU ved eventuell nedleggelse av SaLTO-kontakt 

• Avvikling av skolegudstjeneste ved juleavslutning? 

• Temakveld i regi av FAU? 

• Ravning 
 



 

 


