
Hauketo skole

 

FAU Hauketo skole 

Referat 

Dato 04.05.2022 Kl. 19:00-20:30 Sted Hauketo skole 

Møteleder Åsa Johansen (9B) Referent Anette Sørensen  

 

Navn  Klasse Navn Klasse 

Forfall 8A Anette Sørensen 8B 

Saima Mahmood 8C Ingvild Sørensen  8D 

Trude koksvik Nilsen  9A Åsa Johanse og karen Nybakke 9B 

Torunn Prøsch 9C Torunn Haaland 9D 

Kari Hauge Nielsen 10A Gunn Linda Jahren 10B 

Forfall 10C Merete Halvorsrud-Munoz 10D 

Forfall  BYO Joakim Hirsch Rektor  

 

Saks nr.: Sak 

1 Rektors kvarter:  

- Fint at man har fått til et foreldretreff der nye foreldre møtes før neste 8 års klasse.  

- Det er satt i gang av skolen sosial treff på 9 trinn 04.05 og 8 trinn 05.05 

 

Angående uteområde rundt skolen. 

Det har det blitt gjennomført 60 % av prosjektet, gjenstår baksiden av skolen, 

benker og annet. Byggeleder gav seg, så man må finne nye som kan fortsette 

prosjektet. 

 

Mottaksklasse i forhold til Ukrainske flyktninger  

Det har ikke skjedd noe siden sist møte. Store problemer med bosetting, bare 

noen få i Oslo som er bosatt. Vet ikke når det kommer til å skje, men skolen har alt 

klart for å ta imot elever som kommer. 

 

Ansettelser og annet  

Ansatt 1 lærer og venter på 2 til ansettelser  

Møte med kommunerevisjonen, massiv oppmerksomhet. Det omhandler IKT. De 

vil snakke med foresatte, lærere og elever. Det vil nok få store konsekvenser for 

hele Oslo. Hauketo og Nordseter er valgt ut. Mer info kommer. 

 

   



Foreldreundersøkelsen. 

Det var 32 prosent som hadde svart. To prosent mer enn året før. På 

hovedområder ligger svarene på gjennomsnitt som resten av Norge, men når det 

gjelder elevens motivasjon til læring skårer man litt lavere.  

Man skal se nærmere på mer fysikk tilnærming. Skårer positivt på vold og trusler. 

Snitt 4,9. Under område læring og forventinger er det noe å jobbe videre med. Da 

snittet der var på 3,5.  

Det er få som har kjennskap på klageavgang og det er noe som skal jobbes mer 

med av skolen.  

 

Det snakkes om skeiv fordeling av mattelærere. Rektor enig i det. Skolen vil 

fremover de neste to års periode ha tett samarbeid med PPT, angående dette. 

Hva er tilpasset opplæring, hva har foreldrene krav på? Før korona hadde 

Hauketo det høyeste snittet i matte, men det kan være at det er mange som har 

blitt hengene igjen etter korona.  

 

8 trinn erfarer at det var for dårlig oppmøte fra foreldrenes side når det kom til 

matteundervisning for foreldrene. Noen foreldre som sliter med å forstå 

informasjon som blir formidlet på digitale plattformer.  

Skolen skal jobbe for at informasjon kommer ut og være åpne for at foreldrene kan 

ta kontakt ved behov. 

2 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat ble godkjent. 

3 Arbeid mot negativ sosial kontroll/V Nasim Parastesh – Minoritetsrådgiver 

Det er en ny stilling er under utforming. Stillingen er forankret i en handlingsplan. 

Det er pr nå 60 minoritetsrådgiver over hele landet. Nytt på ungdomskolen. Flere i 

Søndre Nordstrand. Nasim er opptatt av rettigheter for ungdommene.  

Hun snakker minoritet. Hva er det? Det handler ikke bare om etnisitet.  

I forhold til ungdommens rettigheter snakker Nasim om retten til privatliv, venner, 

fritidsaktiviteter, utdanning, egen kropp (over 16 år), legning og identitet, samt 

etterlatt (frykten for å bli sendt til utlandet).   

Videre snakker hun friheten i forhold til negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. 

Nasim er mye ute i skolegården. Jobber for at ungdommen skal ta gode valg.  

Snakker om barneoppdragelse. Der foreldre som har en autoritære 

barneoppdragelsen, og som igjen da kan utløser vold. Snakker mye med ungdom, 

og når det fremkommer informasjon om vold, ønsker hun å ha ungdommen og 

foreldrene på lag fremover.  

 

Hvordan hun hjelper som minoritetsrådgiver: For eksempel gutte og jente grupper, 

enesamtaler. Hun ønsker mer av familierådgiving. Hun ønsker å snakke med 

familie som gir utrykk for at de har det vanskelig. 

 

4 Forslag til Årshjul for FAU  

Nytt forslag til raving. 2 ganger pr trinn ravining i løpet av året. 

5 Forslag til temaer høst 2022? 

Det har vært et initiativ fra FAU og det var da utekontakten kom. 

Forslag: For eksempel faglærere kommer og snakker om opplegget i timene. Snakker med 

forskjellige faglærer (speedate med faglærerne) 



6 Eventuelt 

Ikke noe fra driftsstyre  

I forhold til Osloskolens meldeappen, er det bare på norsk foreldreutvalget jobber for at det 

skal være mulig å ha en app i Oslo med flere språk. 

Forbedringspunkter som er viktige og følge opp  

Følge opp kvaliteten på lærene  

Viktig at FAU skal være en ressurs for skolen, bidra positivt. For eksempel få mailliste fra 

foreldrene. Hjelpe til for eksempel 8 trinn, at de skal få et godt samhold, FAU på 9-10 trinn 

kan bidra inn i ny 8 klasse. Hjelpe de nye med at de kan kommunisere bedre, få til en 

bedre samarbeid. 

Viktig å ha fokus på det som fungerer på Hauketo. Det at foreldrene tar vare på nærmiljøet 

og at det skal være trygt og godt  

Sosial samvær FAU- Jams neste FAU møte i juni. 

 


