
Hauketo skole

 

 

FAU Hauketo skole 

Referat 

Dato 07.10.2020 Kl. 1900-2000 Sted Hauketo skole - Samlingssalen 

Møteleder Borgar Haugseth (10C) Referent Borgar Haugseth (10C) 

 

Navn  Klasse Navn Klasse 

Ikke møtt 8A Ikke møtt 8B 

Nina Seierstad / Torunn Prøsch 8C Berit Grønhaug 8D 

Kari Hauge Nielsen 9A Ikke møtt 9B 

Eric Sevrin 9C Merete Halvorsrud-Munoz 9D 

Dagny Nystuen 10A Laila Herfindal 10B 

Borgar Haugseth / Lise Aaseng Fotland 10C Jon Arne Sneve 10D 

Ikke møtt Byomf. Joachim Hirsch Rektor 

 

Saksnr.: Sak 

1 Rektors kvarter 

• Det nye kompetansebegrepet 

Samarbeidslæring, utforskende samtaler og problembasert læring blir viktige 

undervisningsmetoder i årene som kommer 

Skolen har vært i kontakt med flere kompetansemiljøer og har landet på et samarbeid 

med Niclas Follin og skal samarbeide med han det neste året inn mot 

samarbeidslæring. 

Foresatte vil bli orientert nærmere om denne nye læringsmetodikken etter hvert. 

• Prosjekt skolegård (Se side 3 i referatet for mer detaljer) 

Elever har måttet være mye mer utendørs i friminuttet gjennom Covid-19 perioden. 

Dette har avdekket at uteområdene våre ikke er skikkelig tilrettelagt for elevene. 

Dialog pågår med elevråd og Undervisningsbygg om oppgradering av uteområdene. 

Prioriterte områder vil være 

- Basketballbanen 

- Volleyballbanen 

- BMX banen 

- Tuftepark 

- Sitteplasser 

Det er satt av kr. 800.000, - i budsjett til denne oppgraderingen. 

Innspill mottas gjerne fra foresatte, og vi tar dette opp som egen sak på vårt neste 

møte i november. 



• Smittevern og Covid-19 

Ingen smittede blant elever/ansatte pr i dag. 

Med mer dårlig vær i det siste, så erfarer man nå at flere og flere ønsker å være inne. 

• Kantinedrift 

Ønsker å utvide grøt- og suppe tilbudet til å gjelde alle dager det ikke er kantine. 

Servering utendørs. 

• Leksemengde 

Tilbakemelding fra FAU er at mengden lekser er varierende, men at det stort sett er 

ok. Skolen vil etablere et opplegg for mulighet til å gjøre lekser på skolen etter 

skoletid. 

• Operasjon Dagsverk / TV-aksjon 

Det blir ikke OD i år, derfor TV-aksjon 

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 Trafikksituasjonen ved Hauketo og Prinsdal skoler 

 

5 Strømming av undervisning med elever tilstede 

Noen henvendelser fra foresatte om dette. 

Tydelige retningslinjer mottatt fra Utdanningsetaten, spesielt relatert til 

- Personvern. Krever samtykke fra foresatte, ansatte og elever 

- Undervisningsform man har i dag er ikke egnet for strømming. Dette skyldes at 

man beveger seg rundt i klasserom eller ute. Det påvirker metodevalget til 

lærerne for undervisningen. 

Det skal være lavterskel for elever å være hjemme pga. Covid-19 situasjonen. For kortere 

perioder (arbeidsplan), for fravær over 10 dager alternativt opplegg. 

6 Valg 

 

Nestleder: Tas på neste møte 

Sekretær:  Tas på neste møte 

 

7 Eventuelt 

• Informere om hvor man finner info fra FAU og referater etc. 

Øke interessen blant foreldre/foresatte 

  

Neste møte er onsdag 04.11.20 kl. 1900-2000 

 

 

  



Ref sak nr. 1 – Prosjekt skolegård 

 

 

 


