
FAU-MØTEREFERAT NOVEMBER 2017 

MØTEDATO 07.11.2017 REFERENT Morten M. Ræder 
 

Klasse Navn Gruppe / rolle Epost 

- Maria Tindberg Rektor  

1A Dorte Drange 
Eli Hanna Haslie  dortedrange@hotmail.com 

elihaslie@gmail.com 

1B Kristin Fredriksen 
Birgitte Lysholm  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: 09.01.2018, klokka 18-20 
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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  
Godkjent. Møter for skoleåret er allerede planlagt, første tirsdag i måneden 18-20, med 
forbehold om endringer.  

02/17-18 Rektors halvtime 
Rektor og ass. rektor var syke og dermed forhindret fra å komme. Rektor hadde i forkant 
av møte sendt ut mail med svar på spørsmål som ble referert i møte.  
Uteområder 
Ingen mulighet til å endre uteområder på Brynseng, men det ser ut til å fungere bedre nå 
med bedre plass i skolegården etter at flerbrukshall og ballbinge har kommet i bruk. 
Oppvaskmaskin AKS 
Saken er meldt videre fra skolen, men ikke fått tilbakemelding ennå. Følges opp.  
Klasseinndeling 1. tr inn 
Skolen må ta hensyn til en rekke faktorer når det gjelder klasseinndeling. Her er målet 
mest likeverdige klasser, med mulighet for et så godt klassemiljø som mulig. Dette 
vurderes ut i fra:  

- Tilbakemelding fra foresatte/ barnehagene / egen observasjon på førskoledag mm 
- Fordeling gutter / jenter 
- Barn med spesielle behov 
- Evt hensyn til elever som ikke kan/ kan lite norsk 
- Boområde – noen fra hvert område i hver klasse. 
- Barnehage 

Økonomi 
Det er ikke helt klart ennå hvordan nye retningslinjer for kommunen slår ut på skolens 
økonomi. Enkelte elevsatser går ned mens andre opp, så det er mulig det ordner seg 
greit. Mer informasjon kommer når tallene er klare.  

07/17-18  Informasjon fra gruppene 
Trafikkgruppa 
Har hatt kontakt med BYM flere ganger vedr. tiltak for sikrere skolevei, med bedre skilting, 
gangfelt og regulering av parkering på skoleveiene i området. Innspill fra FAUs 
trafikkgruppe må gå via skolen og UDE. Innspill er sendt til rektor, men avventer 
tilbakemelding.  
Det er varslet at utbygging av Tiedemannsbyen rundt pipa kan komme i konflikt med 
snusirkelen / bussholdeplass i Bertrand Narvesens vei. Dette må vi sørge for at ikke får 
konsekvenser for bussingen før den er ferdig sommeren 2019.  
Skolesituasjon 
Ønsker å komme med innspill / få informasjon om uteområder og innredning på nye Hasle 
skole. Se på muligheter for å søke f.eks. Sparebankstiftelsen om midler til sykkellekeplass 
/ skating / sparkesykkel etc. Dette er det gitt tilskudd til på Bøler skole. Pia tar kontakt med 
FAU-leder på Bøler.  
FAU ønsker at det dras veksler på erfaringer fra Brynseng og Teglverket, der alarm- og 
låsesystem ikke alltid fungerer like praktisk, dørpumper er for tunge i bruk, 
såpedispensere på do de minste ikke får brukt etc. Det er mye som kan unngås om man 
spiller inn krav i rett tid.   
Temakveld 
Forslag om temakveld med fokus på oppvekst i utbyggingsområder etter nyttår, med 
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utgangspunkt i De Utrolige Årene. Mulig med utvidelse av møte med informasjon fra 
kommunalt tilbud til barn og unge i nærområdet og forebyggende arbeid fra politiet.  
Disco 
Planlegging starter i januar. Teglverket skole kontaktes for utveksling av erfaringer rundt 
innkjøp og organisering etc. Teglverket må også fastsette dato, som vanligvis pleier å 
være den andre tirsdagen i februar.  

08/17-18 Referat fra KFU 
FAU-leder Pia deltok på Kommunalt Foreldreutvalg, der tema var FAUs rolle og oppgaver 
etc. FAU ble informert.  

09/17-18 Opprettelse av felles trafikkgruppe for nærområdet 
Opprette utvalg som kan følge opp felles saker som påvirker skolevei etc. Samarbeide om 
felles innspill til kommunen.  
Gruppa vil bestå av medlemmer fra Kampen og Teglverket ved siden av Hasle skole. 

 
Saker til neste møte 

- Skriv til foreldre i førsteklassene fra sosiallærer om klasseinndeling bør forbedres til neste år. 
Informasjonen bør legges ut på skolens hjemmeside. Tilbakemeldingen fra i år er at 
klasselister kom veldig sent, og at det var uklar kommunikasjon rundt prinsippene for 
klassefordeling og ønsker om bytte. Dette bør det derfor jobbes med å forbedre med til neste 
år, og kanskje legge ut på hjemmesiden.  

- Vurdering av dato for høstutsilling, slik at det er litt større avstand til Halloween, som neste år 
ser ut til å falle på dagen før høstutstillingen. 

- FAU ønsker om mulig å få se de siste tegningene for den nye skolen.  


