
Referat til FAU-møte Hauketo skole 2. nov. 2016 
 
Agenda 

 
- Rektors kvarter 

Ass. rektor deltok fra skolens ledelse. 
Ass- rektor orienterte om skolens og skoleledelsens arbeid med trivsel,  
Det har vært en del uro på 8. trinn i starten av skoleåret, skolen har tatt tak i dette og det ser ut til å 
ha effekt 
Skolefrokost tirsdager, har blitt tatt vel i mot av elevene, fin start på dagen for mange elever. 
Sykdomsfravær lærere på 9. trinn. Det har vært jobba for å sette inn erfarne vikarer. 
10. trinn, et fint trinn, mye interessant som skjer. Borger bra for vårens eksamener og resultater. 10. 
trinn skal ha heldagsprøve(r?) i desember 2016. 
Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn. Gode resultater. 
Det arbeides for å forebygge og håndtere rusproblematikk, som det heldigvis er lite av på skolen. Det 
arbeides med barnevern, politi osv.  
Skolens ledelse fikk skryt fra FAU for god oppfølging av elevene og informasjon til foresatte når det 
gjelder resultater og karriereutvikling. 

Elevrådsleder deltok også på møtet 
Elevsrådleder orienterte om Operasjon Dagsverk (OD) 3. november 
OD-pengene går i år til Colombia.  
Elevrådet har vært på elevrådskonferansen og lært om elevrådsarbeid. Det vil bli arrangert et 
foredrag om språkbruk blant ungdom. 
 
- Godkjenning av møteinnkallingen 
Ingen innvendinger 
Oppmøte 
10A, B, C, D, forfall på E 
9A, E, forfall på resten 
8A, C, E, forfall på resten 
 
- Godkjenning av referat fra siste FAU møte 
Godkjent 
 
- Natteravn 
Det ser ikke ut til å være behov for dette. Flere har erfaring med at man ikke møter en eneste 
ungdom ute lenger. Enighet om at FAU kontakter Låven før vi avgjør dette. Siw 10B tar kontakt med 
Låven og spør om de mener at det er behov for "natteravning". Kan det være en ide å gå "natteravn" 
i spesielle tilfeller, for eks. nyttårsballet i januar?  
For øvrig, 9.-klasseforeldre skal stille som vakt på dette ballet. 
 
- Lage grupper som skal jobbe med forskjellige tema 
Forslag til grupper med tema:  
Bruk hue mot mobbing 
Innovasjon 
Kommunikasjon med skolen 
 
Vri det til et positivt tema, gode venner, kameratskap, nettverk,  
Seksualisert språk, arbeider jo skolen med. 
 
Gruppa: 
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Birgitta 8E, Taisa 9E, Asea 10B, drodler litt videre om forslag til tema, navn osv. 
 
- Valg 
Karianne Engesbak 10D ble valgt til FAU-leder 
Kristine Sørfonden 10A, nestleder 
Trond Einar Pedersen 9A, sekretær 
 
 
- Eventuelt  
Trafikk 
Spørsmål om trafikkvakter. Hver klasse har fått en uke, og skal stille med 3-5 personer per dag, kl. 
0810-0830.  
 
Det mangler kontaktforeldre fra 9C 
 


