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Dato 29.09.2021 Kl. 1900-2020 Sted Hauketo skole 

Møteleder Åsa Johansen (9B) Referent Torunn Haaland (9D) 

 

Navn  Klasse Navn Klasse 

Ole Refsnes 8A Anette Sørensen 8B 

Ingunn Bjune 8C Ingvild Sørensen/Dag O Sivertsen 8D 
Frank Johansen 9A Åsa Johansen/Karen Nybakke 9B 

Torunn Prøsch 9C Torunn Haaland 9D 
Cecilie Sudhaud 10A Ikke møtt 10B 

Espens Skarpsno/Scot Martinsen 10C Merete Halvorsrud-Munoz 10D 
Ikke møtt Byomf. Joachim Hirsch Rektor 

 

Saks nr.: Sak 

1 Rektors kvarter 

• Tilbake til normal skolehverdag. Det gjenstår noen praktiske detaljer rundt 
bruk av skolens fellesarealer, kantinedrift og regler for friminutt.  

• Oppgradering av uteområdet er forsinket pga leveringsproblemer. Skolen 
håper at hele prosjektet skal være ferdig til neste sommer.   

• Skolen ser på muligheten for å etablere et skolelag i basket og eventuelle 
andre idrettsaktiviteter for ungdommene i bydelen i samarbeid med 
Hauketo IL. De er på utkikk etter baskettrener.   

• På sikt har skolen også som mål å få på plass flere kulturtilbud. Skolen har 
etablert øvingslokaler og innspillingsrom for ungdommer, og ser også på 
mulighetene for å etablere et teatermiljø på skolen. Målet er et bredt 
tilbud, slik at alle ungdommer i lokalmiljøet har et fritidstilbud. FAU 
inviteres til å bidra til etableringen.   

Pedagogisk utvikling og innsatser fremover.  
- Skolen er i utprøvingsfasen med ny metodikk som fremmer samarbeid og 

sosialt fellesskap. De tilbyr et kurs om dette til FAU med en av skolens 
lærerspesialister.  

- Nasjonale prøver er gjennomført for 9. trinn.  
- Skolen gjennomfører flere kompenserende tiltak etter korona for elever 

med behov: 



o 15 timer i uka går til lese- og begrepskurs.  
o 4 timer i uka med økt støtte i matte/regning for elever med behov 
o Mattekurs for foresatte på 8. trinn – 10 timer 
o Svømmekurs til alle svømmeudyktige.  
o Matematikk og naturfagskurs ala sommerskolen.  

- Planlegging av skoleball starter opp etter høstferien. Ass rektor er kontaktperson.  

 
Endring i bydelen 
Saltokoordinator har gått over i annen stilling og er foreløpig ikke erstattet. Skolen 
savner et tydelig bindeledd mellom skole, politi, barnevern, nav, fritidseksjon i 
bydel for et systematisk samarbeid om kriminalitetsforebygging i bydelen.  
 
Skolen tilbyr å hente inn eksterne samarbeidspartnere til møtene, for eksempel 
politi eller andre samarbeidspartnere knyttet til kriminalitetsforebygging, 
rusforebygging, nettvett eller andre tema. FAU oppfordres også til å invitere 
elevrådstyret for å sikre godt samarbeid.  
Skolen ber FAU sta stilling til om skolegudstjenesten bør være en del av 
juleavslutningen? Er dette en tradisjon som bør videreføres eller bør religionsutøvelse 
holdes utenfor skoletid? 

 
«Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at 
hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig 
fellesskap.» Å delta på gudstjeneste eller andre tradisjonelle feiringer av høytider 
kan være en del av dette. 
Skolens juleavslutning, på skolen eller andre steder, med juletregang og nissefest 
er formidling av kultur og tradisjon i Norge. Skoleavslutninger skal være 
inkluderende og legges slik at alle elever kan delta. Skolegudstjenesten bør derfor 

ikke være en skoleavslutning i seg selv. 
 
Ca 60-70 av ca 340 elever bruker å delta på skolegudstjenesten. 

 
 

2 Godkjenning av møteinnkallingen 

• Møteinnkallingen ble ikke lagt fram for godkjenning. 

• Det ble bestemt at neste møte også skal gjennomføres ved fysisk oppmøte på skolen. 

• Neste møter i år er 3. november og 2. desember. 
 
 

3 Godkjenning av referat fra siste FAU-møte 

• Referat ble ikke lagt fram for godkjenning. 
 

4 Valg 
 

• Åsa Johansen ble valgt til leder for FAU. Ole Refsnes og Torunn Haaland ble valgt til 
nestledere. 

• Merete Halvorsrud-Munoz og Karen Nybakke ble valgt til medlemmer av SMU. 

• Torunn Prøsch overtok ansvaret for organisering av ravning.  

• Leder og nesteledere fordeler ansvaret for å delta i driftsstyret. 
 
Ravning 
 



• Problemet med manglende oppslutning om ordningen med ravning ble diskutert. Det var 
enighet om at informasjon om ordningen burde formidles av klassekontakter via lærerne 
gjennom skolemelding-systemet. Opprettholdelse av ordningen diskuteres på neste møte. 

 
Eventuelt 

 

• Infomøte for foresatte innenfor rus, nett-bruk o.l. 
Det ble tatt opp om det var ønskelig at FAU arrangerer dette. Fra tidligere referat framgår det 
at FAU har forsøkt å få kontakt med Norsk Narkotika-politiforening uten å ha fått svar. Saken 
diskuteres på neste møte. Ute-kontakt/SaLTO/miljøteamet inviteres til å komme og orientere 
FAU om situasjonen ved skolen.  
 

• Henvendelse fra Light-up movement 
Det ble stilt spørsmål om hvorfor en henvendelse fra Ligthup-movement om å besøke skolen, 
ikke har fått positivt svar. Saken undersøkes til neste møte. 
  

• Kasse for FAU? 
Det ble stilt spørsmål om FAU har noen midler til rådighet. Saken undersøkes til neste møte. 
 

 

  
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 
 

 

 


