
FAU-MØTEREFERAT NOVEMBER 2017 

MØTEDATO 01.11.2016 REFERENT Morten M. Ræder 

 

Klasse Navn Initial Gruppe / rolle Epost 

- Maria Tindberg MT Rektor  

     

1A     

1B 
 

Olaug Irene Andreassen 
 

OA 
 

 
olaugirene@gmail.com 
 

2A 
Henrik Solberg 
Kristian Skeie 

HS 
 

AKS-kontakt 
 

henrik@soemosolberg.net 
kristianskeie@gmail.com 

2B 
Morten M. Ræder 
Per Christian Helme 

MMR 
 

Nestleder / referent 
 

mmr@mmrark.no 
pchelme@gmail.com 

3A 
Gudrun Låte 
Ellen Gulliksen 

GL 
 

  
 

gudrunlate@gmail.com 
 

3B 
Barbara Ascher 
Ellen Gulliksen 

BA 
 

 
  

bea@mofisto.de 
emgull@online.no 

4A 
Kristin Skogheim 
Lisa Kirkengen 

KS 
 

Leder 
 

krjanesk@online.no 
lkirkengen@gmail.com 

4B 
Sigurd Myhre 
Sonja Holterman 

SM 
 

 
 

sigurd.myhre@gmail.com 
sonjasin@online.no 

5A 
Siri Skranefjell 
Linda Tillier 

SS 
 

 
 

siri.skranefjell@gmail.com 
linda.tillier@gmail.com 

5B 
Oddvar Refsland 
Ulrikke Ohrvik 

OR 
 

 
 

orefsland@gmail.com 
Ulrikke.Ohrvik@omd.com 

6A 
Eva Ruud 
Katharina Østensen 

ER 
 

 
 

evaruud@gmail.com 
katharina.ostensen@gmail.com 

6B 
Tone Flood Strøm 
Trine Bekkby 

TFS 
 

 
 

tonefloodstrom@gmail.com 
trine.bekkby@niva.no 

6C 
Sofie Øiberg 
Børge Romsloe 

SØ 
 

 
 

sofiesverden@hotmail.com 
bromsloe@hotmail.com 

7A 
Claire De Wangen 
Tonje Kristensen Solheim 

CDW 
 

  
 

claire@dewangen.com 
tonje74@gmail.com 

7B 
Audun Beyer 
Camilla Bøckmann 

AB 
 

 
 

audun.beyer@media.uio.no 
cbockman@broadpark.no 

7C 
Robert Lalla 
Trond Næss 

RL 
 

SMU  
 

robert.lalla@politiet.no 
ton@adv-furuholmen.no 

 
Grupper: 

Trafikk TRA Tone (kontakt) 

Sigurd 

  

Skolebehov SBE Sofie (kontakt) 

Kristin 

Oddvar 

Morten 

 

Disco DSC Gudrun (kontakt) 

Claire 

Eva 

Temakveld TEM Barbara 

Olaug 

 

NESTE MØTE: 03.01.2017, klokka 18-20 
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01.11.2016 

Post Sak Ansvar 

 Punkter fra tidligere møter 

Merk: Generelt utgår alle infosaker fra tidligere møter automatisk. Saker 
som er behandlet av FAUs grupper inngår i fast punkt. Saker FAU ennå 
ikke har behandlet blir værende i referatet inntil dette blir gjort.  

 

01/16-17 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden forrige møte 

Godkjent. Møter for skoleåret er allerede planlagt, første tirsdag i måneden 
18-20, med forbehold om endringer.  

INFO 

02/16-17 Rektors halvtime 

Mobbing 

Rektor informerte om skolens rutiner rundt mobbesaker: hvordan foreldre 
blir møtt og hva slags prosedyre skolen har for å følge opp lærere, og at alle 
reagerer med lik metode.  

Det er i år en prosess for å erstatte Olweus som antimobbeprogram. I år blir 
alle ansatte kurset i ”De utrolige årene” som er det nye 
antimobbeprogrammet. Dette gir skolen nye metoder for å kartlegge 
hendelser, og en bedre metodikk for å avdekke mobbing, krenkelser, 
trakassering eller diskriminering.  

Det er viktig for skolen at alle foreldre som opplever mobbesaker blir møtt 
av like rutiner fra skolens side. Skolen beklager om enkelte saker tidligere 
ikke har blitt fulgt opp med lik metode. Rektor følger opp med å repetere 
rutiner blant lærere og administrasjon. Samtidig er saker som gjelder 
utfrysning og ”skjult” mobbing veldig vanskelig å oppdage fra skolens side 
og det er veldig viktig at alle foreldre som har mistanke om 
mobbing/utestengning el.l. tar kontakt med ledelsen på skolen. Det er rektor 
som har det overordnede ansvaret for oppfølging av mobbesaker, og som 
tar dette videre.   

Informasjon om bussing 

Skolen vil gjennomføre en befaring i området med UDE angående bussing. 
Sigurd møter rektor på vegne av FAU for å bli med på dette. Det vurderes 
muligheter for tre busstopp i området: rundt Tiedemannsparken, 
Keyserløkka og Lilleberg. Det kan også komme tilbud om reisekort på 
banen for de største barna. FAU meldte at dette kanskje ikke er så praktisk, 
da all transport fra Hasle til Brynseng innebærer enten bytte eller reise fra 
Ensjø stasjon.  

Hasle skole 60 år 

Hasle skole har 60-års jubileum i 2017. Skolen ønsker å arrangere et 
marked på slutten av året, rett før sommerferien. Det vil bli nedsatt en 
arrangementskomité, og det ønskes så mange foreldrerepresentanter som 
mulig i dette arbeidet.  

INFO 

03/16-17  Informasjon fra gruppene 

Trafikkgruppa:  Ingen aktivitet siste periode. Det oppfordres til aksjon 
rundt refleksbruk på skoleveien.  

Skolebehovsgruppa:  Har sendt høringssvar vedr. nye skolegrenser.  

Disco: Gudrun overtar som Discogeneral. Disco avholdes andre uke i 
februar.  

KFU (kommunalt foreldreutvalg): Møte 24. november på Frydenberg skole. 
Forventninger om at dette møtet skal gi noe å snakke om i neste FAU.    

AKS-kontakt: Ingen saker / informasjon så langt 

SMU: Neste møte 12. desember 

Temakveld : Telenor, Mediatilsynet og Røde Kors arrangerer ”Bruk hue” 
som er et gratis arrangement rundt nettvett for både barn og foreldre. Vi 
undersøker om de kan komme til Hasle. ”De utrolige årene” har også et 

INFO 



 

01.11.2016 

opplegg for foreldre, som vi ønsker å takke ja til.  

13/16-17 17. mai 

Vi ønsker å avholde 17. mai sammen med Teglverket i år også. Foreldre i 
3. klasser fra begge skoler må settes i kontakt, og det må sørges for at vi 
får overført informasjon og erfaringer fra i fjor.  

Det er verdt å informere om at arrangementet ikke er i regi av FAU, men 
gjennomføres av foreldre på 3. trinn.   

 

 


