
FAU-MØTEREFERAT OKTOBER 2017 

MØTEDATO 10.10.2017 REFERENT Morten M. Ræder 

 

Klasse Navn Gruppe / rolle Epost 

- Maria Tindberg Rektor  

1A 
Dorte Drange 
 

 
dortedrange@hotmail.com 
 

1B 
Kristin Fredriksen 
 

 
kristin.fredriksen@gmail.com 
 

1C 
Hedvig Larsen 
 

 
 

hedvig.larsen@gmail.com 
 

1D 
Hilde Bjørnstad 
Sarah Soon Malling 

 
hildebjornstad@gmail.com 
 

2A 
Thomas Onseid 
Thomas Onseid 

 
tonseid@hotmail.com 
 

2B 
Olaug Irene Andreassen 
Christoffer Ringnes Klyve 

 
 

olaugirene@gmail.com 
cklyve@gmail.com 

3A 
Hilde Skarnes 
Kristian Skeie 

AKS 
 

hilde.skarnes@gmail.com 
kristianskeie@gmail.com 

3B 
Guri Rosén 
Per Christian Helme 

 
 

guri.rosen@gmail.com 
pchelme@gmail.com 

4A 
Robert Lalla 
Ruth Astrid Lærum Sæter 

 
 

robert.lalla@politiet.no 
ruth.astrid.saeter@gmail.com 

4B 
Barbara Ascher 
Anette Sandberg 

 
  

bea@mofisto.de 
 

5A 
Morten M. Ræder 
Lisa Kirkengen 

Nestleder / referent 
 

mmr@mmrark.no 
lkirkengen@gmail.com 

5B 
Pia Bodahl 
Nina Enkerud 

Leder 
 

pia@futurebuilt.no 
nenkerud@gmail.com 

6A 
Maja Røe Brøten 

Linda Tillier 

 

 

maja.broten@gmail.com 

linda.tillier@gmail.com 

6B 
Oddvar Refsland 
Ulrikke Ohrvik 

SMU 
 

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

7A 
Eva Ruud 
Katharina Østensen 

 
 

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

7B 
Tone Flood Strøm 
Trine Bekkby 

 
 

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

7C 
Sofie Øiberg 
Børge Romsloe 

 
 

sofiesverden@hotmail.com 
bromsloe@hotmail.com 

 
Grupper: 

Trafikk TRA Tone 

Morten 

Guri 

Hilde (1D) 

 

Skolesituasjon SBE Barbara 

Maja 

Hedvig 

Kristin 

 

Disco DSC Sofie 

Eva 

Oddvar 

Temakveld TEM Olaug 

Barbara 

Thomas 

NESTE MØTE: 07.11.2017, klokka 18-20 
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10.10.2017 

Post Sak 

 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.  

01/17-18 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden forrige møte 

Ikke alle representanter fra førsteklassene fikk innkalling, da FAU ikke hadde oversikt over 
alle før etter at møtet var avholdt.  

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

02/17-18 Rektors halvtime 

Kjell Tore Våle fra UDE var tilstede for å høre Hasle skoles erfaring med bussingen. 
Generelt er det gode tilbakemeldinger fra busselskap på elevene ved Hasle skole. Noen 
problemer har det vært rundt avstigning, og bussplassen i Einars vei. Det ble gitt en del 
kommentarer til UDE fra skolen og FAU, rundt fleksibilitet i bussbytte, etc.  

Uten å kjøre med overkapasitet på alle avganger er det logistisk vanskelig å få det til å gå 
opp å la barna bytte buss, spesielt ved større endringer fra normalen som ved bursdager 
etc. Skolen må derfor fortsette å være strenge på at barna må være med den bussen de 
er påmeldt. Dette også fordi bussene ikke kan kjøre flere runder da de skal videre til 
Vollebekk skole. Dette er også praksis for andre Osloskoler som gjennomfører bussing.  

Busselskapet er fleksible på endringer i avgangstider på +/- 10-15 minutter, dette kan 
tilpasses i løpet av året avhengig av behov og tilbakemelding fra foreldrene.  

Bemanning på bussene fortsetter.  

 

Rektor Maria informerte deretter om følgende saker:  

Skolesituasjon – uteområdet, aktivitetsmuligheter  

Det har vært en relativt ”streng” bruk av skolen fram til høstferien for å høste erfaringer 
med bruken. Elevrådet har vært involvert i å bestemme regler for en fordeling mellom 
trinnene i bruk av uteområder, ballbinge og flerbrukshall. Nye regler og fordeling av 
uteområdene trer i kraft fra og med 12. oktober.  

Verdt å merke seg: Alle elever har lov til å være i hele skolegården, leke, spille ball og 
løpe. De yngste har likevel prioritet på uteområdet nærmest Etterstad, mens de største 
har delen mot Vegvesenet. Det er likevel viktig å ta hensyn til hverandre, spesielt siden 
skolegården er langt mindre enn Hasles som gjør at de minste kan føle seg litt utsatt.  

De største elevene skal ha mulighet å være i flerbrukshallen og alle skal få tilgang til 
ballbingen i tildelte friminutt / dager. De må da være der i hele friminuttet, da det ikke er 
ønskelig å ha barn gående rundt inne i skolen.  

Gressslette og fotballbane i nærområdet er det dessverre ikke mulighet å benytte, da det 
ikke er nok voksne på skolen til å sørge for tilsyn med barna.  

Skolen tar med seg alle erfaringer og gir tilbakemeldinger til kommunen, og ser på hva 
som fungerer eller ikke. Disse danner grunnlag for utforming av ny skolegård på Hasle.  

Skolesituasjon – vanskelig ti lgang ti l skolen 

Hovedinngang er alltid låst for å ha tilstrekkelig adgangskontroll. Det er ringeklokke inn til 
administrasjonen som gjør at man vil slippe inn ved å ringe på. Det vil bli bedre skilting, for 
at det skal være lettere å forstå hvor man skal gå og henvende seg. Det er for øvrig 
tilsynsvakt og åpen inngang ved inngangen nærmest T-banen.   

Tiltak mot mobbing 

Ikke alle rutiner er mulig å legge ut offentlig, men innspill om mer konkret beskrivelse av 
hvordan man oppdager mobbing, hva som er mobbing og hvordan man kan forhindre det 
legges ut på hjemmesiden.  

 

 

 



10.10.2017 

AKS – oppvaskmaskin 

Tilbakemelding er gitt til kommunen om at AKS må ha en industrioppvaskmaskin. Skolen 
har stilt seg bak FAUs innspill om at bruk av engangsbestikk står i dårlig kontrast til 
skolens miljøprofil.   

 

Bruk av iPad 

Generelt er det slik at foreldre har erstatningsansvar for utstyr som lånes fra skolen. iPad 
er et forholdsvis dyrt verktøy, som foreløpig er gitt til barna på 4. trinn. Erfaringene fra 
andre iPad-skoler i kommunen, som Teglverket, er at det i svært liten grad skjer skader. 
Skolen kommer tilbake med mer informasjon om bruk av iPad i skolen etter hvert.  

04/17-18 Valg av nye medlemmer til gruppene 

Trafikk  

Hilde (1D) 

Skolesituasjon (tidl. Skolebehov)   

Hedvig, Kristin 

Temakveld  

Thomas 

Disco  

Oddvar 

AKS-kontakt 

Hilde 

07/17-18  Informasjon fra gruppene 

Trafikkgruppa 

Gangvei mellom Tiedemannsbyen og Tiedemannsparken er nå åpnet. Det vil bli jobbet for 
å få på plass bedre merking og evt. parkering forbudt sone rundt gangfelt i Hovinveien.  

Skolesituasjon 

Det er bekymring rundt skolens økonomiske situasjon, der skolen får mindre penger fra 
kommunen per elev. Det er f.eks. slik at enkelte av førsteklassingene ikke får 
oppstartssamtale før etter nyttår på grunn av bemanningssituasjon som er økonomisk 
betinget, og at det er en god del færre assistenter tilgjengelig på skolen.  

FAU ønsker også å følge planene for den nye skolen, med spesielt fokus på uteområder 
og innredning.  

Temakveld 

Foreslått tema er mobbing / nettvett og praktisk matte.  

 

Saker til neste møte 

-  


