
FAU-MØTEREFERAT JANUAR 2017 

MØTEDATO 03.01.2017 REFERENT Morten M. Ræder 
 

Klasse Navn Initial Gruppe / rolle Epost 

- Maria Tindberg MT Rektor  
     

1A Thomas Onseid 
Thomas Unseid 

TU 
  tonseid@hotmail.com 

 
1B 
 

Olaug Irene Andreassen 
Christoffer Ringnes Klyve 

OA 
 

 
 

olaugirene@gmail.com 
cklyve@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 
emgull@online.no 

3B Barbara Ascher 
Anette Sandberg 

BA 
 

 
  

bea@mofisto.de 
 

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 

Siri 
Audun 

 

Skolebehov SBE Sofie (kontakt) 
Kristin 

Oddvar 
Morten 

 

Disco DSC Gudrun (kontakt) 
Claire 

Eva 

Temakveld TEM Barbara 
Olaug 

 

NESTE MØTE: 07.02.2017, klokka 18-20 

 

  



03.01.2017 

Post Sak Type 
 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 
Prøveresultater kartlegging 
Skolen har gode resultater i undersøkelsene på 5. trinn der norsk, engelsk 
og matematikk er kartlagt. I regning og lesing ligger Hasle-elevene 2-3 år 
over landsgjennomsnittet, mens det i engelsk ligger på Oslo-snittet, som er 
et år over landsgjennomsnittet. Også på 4. trinn scorer skolen veldig godt 
på digital kompetanse, best innen sitt område. Naturfag på 4. og 7. trinn har 
også gode resultater på målingsprøvene.  
Prøveresultater elevundersøkelse 
Elevundersøkelsen viser at alle elevene på Hasle har noen å være sammen 
med, men det er fortsatt noen som melder at de opplever mobbing. Det er 
fortsatt problemer med dårlig språkbruk mellom elevene. Digital mobbing er 
nå kartlagt for første gang. Mobbing er noe skolen selvsagt har kontinuerlig 
fokus på, og dette vil bli fulgt tett opp videre.  
I vurdering for læring (VFL) gir elevene tilbakemelding om at de ikke i stor 
nok grad har påvirkning på læringssituasjonen og at det er litt uklart hva 
som er de faglige målene.  
Ro og orden varierer en del mellom trinnene. Det er gjerne klasser som har 
opplevd mindre kontinuerlige kontaktlærerforhold.  
Foreldreovertakelse 
Skolen har sendt ut varsel om foreldreovertakelse halve dager 1. og 8. 
februar, og håper så mange foreldre som mulig melder seg til å være 
”lærervikar”, fortrinnsvis i sin barns klasse.  
Jubileum 
I uke 22 blir det jubileum på Hasle skole som 60 år gammel! Det vil blant 
annet bli marked med salg av gammelt skolemateriell.  
Bussing 
Spørreundersøkelse sendes ut til alle foreldre for å kartlegge ønsket 
hente/leveringssted, interesse for morgentilbud på AKS etc.  
Facebook 
Skolen oppretter en offisiell Facebookside, slik at private sider ikke dukker 
opp i søkeresultater etc. All informasjon vil fortsatt bli lagt ut på skolens 
hjemmeside, som i dag.  
Ressursti ldeling særlig ti lpasset undervisning 
Skolen har noen elever med særlig behov for tilpasset undervisning pga. 
diagnoser. Dette er spesielt ressurskrevende og problematisk med tanke på 
manglende økonomisk kompensasjon fra kommunen. Dette bør FAU følge 
opp med tanke på kommende høringsrunde i mars rundt vurdering av 
økonomiske rammer for barn med disse behovene.  

INFO 

  



03.01.2017 

03/16-17  Informasjon fra gruppene 
Trafikkgruppa: Sigurd deltar på befaring for å se på bussplasser for neste 
år. Fokus på trafikkoverganger, mye kjøring på rødt lys, høy fart etc. gjør 
mange barn usikre og redde for skoleveien her. Trafikkgruppa sender inn 
brev til Bymiljøetaten med krav om tiltak og samarbeider med FAU på 
Teglverket, barnehager etc i området for å samle flest mulig uttalelser på 
samme sak. Siri og Audun blir nå med i Trafikkgruppa.  
Skolebehovsgruppa:  Ingen aktivitet siden sist.   
Disco : Årets skoledisco avholdes 14. februar. Første økt 1700-1830 for 2. 
– 4. trinn, og 1900-2100 for 5. til 7. trinn. Lister for gjennomføring fra 
fjorårets disco brukes stort sett på nytt. FAU-representant og klassekontakt 
skal stille som vakter på enten første eller andre økt. Om de ikke kan stille 
må de sørge for stedfortreder som skal meldes inn til Discogruppa (Claire / 
Gudrun / Eva).   
KFU (kommunalt foreldreutvalg): Det ble avholdt møte 24. november der 
tema var digital informasjon på Its, og fokus på mobbing. Frydenberg skole 
viste en kommunikasjonsplan for hvordan foreldre skal informeres, 
timeplaner, lekser leveres, meldinger sendes etc. 
AKS-kontakt: Det har vært noen hendelser med nasking på skolen, men 
dette har blitt håndtert internt.  
SMU: Gjennomgått og behandlet årshjulet og elevundersøkelsen.  
Temakveld : Temakveld gjennomføres 31. januar kl. 1800-1930 i hallen, 
der to medarbeidere fra ”De utrolige årene” kommer for å informere.  
 

INFO 

 


