
 

 

FAU-MØTEREFERAT SEPTEMBER 2018 

MØTEDATO 04.09.2018 REFERENT Morten M. Ræder 
 

Klasse Navn Gruppe / rolle Epost 

- Maria Tindberg Rektor  

1A Tone Lien Engnes 
Nora Helene W.Christiensen  te@mustadeiendom.no 

viktigper@yahoo.no 

1B Elisabeth Njøs Hatle 
Anne Cecilie Bodin  elisabeth.njos.hatle@nav.no 

acbodin@gmail.com 

1C Miriam Bakkeli 
Helle Holst Langseth  Miriam.Bakkeli@gmail.com 

hellelangseth@gmail.com 

1D Nina Qvale-Hjertenes 
Astrid Storm Hammerstad  ninaqvale@hotmail.com 

astridhammerstad@gmail.com 

2A Dorte Drange 
Eli Hanna Haslie  dortedrange@hotmail.com 

elihaslie@gmail.com 

2B Kristin Fredriksen 
Birgitte Lysholm  kristin.fredriksen@gmail.com 

 

2C Hedvig Larsen 
Helen Hazeland 

 
 

hedvig.larsen@gmail.com 
helenhazeland@gmail.com 

2D Hilde Bjørnstad 
Sarah Soon Malling  hildebjornstad@gmail.com 

 

3A Stine Gaasland 
Thomas Onseid  stine.gaasland@gmail.com 

 

3B Christoffer Ringnes Klyve 
Silje Westgård 

 
 

cklyve@gmail.com 
silje_mw@hotmail.com 

4A Hilde Skarnes 
Kristian Skeie 

AKS 
 

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

4B Guri Rosén 
Per Christian Helme 

 
 

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

5A Fatima Mohammed 
Ruth Astrid Lærum Sæter 

 
 

scciise@hotmail.com 
ruth.astrid.saeter@gmail.com 

5B Barbara Ascher 
Anette Sandberg 

SMU 
  

bea@morfisto.de 
 

6A Morten M. Ræder 
Lisa Kirkengen 

Nestleder / referent 
 

mmr@mmrark.no 
lkirkengen@gmail.com 

6B Pia Bodahl 
Nina Enkerud 

Leder 
 

pia@futurebuilt.no 
nenkerud@gmail.com 

7A Maja Røe Brøten 
Ellen Gulliksen 

 
 

maja.broten@gmail.com 
ellen.marie.gulliksen@online.no 

7B Oddvar Refsland 
Ulrikke Ohrvik 

 
 

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

 
Grupper: 
Trafikk TRA Tone 

Christoffer 
Hilde (2D)  

Skolesituasjon SBE Miriam 
Hedvig 

Kristin 
Maja 

 

Disco DSC Oddvar 
Stine 

Guri 
Kristin 

Temakveld TEM Elisabeth 
Nina 

Dorte 
Fatima 

NESTE MØTE: 09.10.2018, 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 

Sykkelopplæring 
Ha fokus på sykling en uke på høsten og en på våren. Vil gjennomføre sykkelløp for 5. og 
6. trinn i uke 21, 2019. Planlegges også sykkeltur i marka i samarbeid med Markaskolen.  

Lus 
Luseuke er blitt gjennomført ved skoleoppstart i uke 35, og det vil tas en ny runde til 
våren, uke 10, 2019.  

Bussing 
Det meldes om litt styr blant barna rundt hvem som skal sitte sammen. Regelen på AKS er 
at barna bare skal sette seg ned bakerst i bussen når de kommer inn, og at det ikke er lov 
å holde av plasser eller nekte noen å sette seg. Dette vil skolen presisere overfor barna.  
Lærernorm 
Normen er 16 barn på 1.-4. trinn mens det er 20 barn fra 5. til 7. trinn. I tillegg kommer 
spesialpedagoger og særskilt norskundervisning. Dette regnes på antall lærerstillinger 
tilknyttet skolen. Hasle er nesten på normen med 17 barn per lærer på 1. - 4. trinn, og 21 
barn pr. lærer på 5. - 7. trinn. I tillegg er det miljøterapeut, spesialpedagog og SNO-lærere 
på skolen som gir god voksendekning. Skolen leier også inn instruktører på Lambertseter 
bad for svømmeundervisning.  
Skolen bruker også timeressursene så effektivt som mulig, og får tilbakemelding fra 
områdedirektør på at vi ligger godt an i forhold til andre skoler på ressursutnyttelse.  
Lærerressurser praktisk-estetisk 
Det var på gamle Hasle skole ikke eget musikkrom, mens dette nå er tilgjengelig på 
Brynseng. I Oslo kommune har ikke praktisk-estetiske fag hatt noe særlig fokus, men 
skolen ønsker å bygge opp dette med faglærer på musikk når vi kommer tilbake på nye 
Hasle skole.  

Byggeprosjekt  
I rute med planlegging av interiør og uteområder, det jobbes også med kunstprosjekt som 
skal landes i november. FAU ønsker gjerne referat møte om uteområder for å kontrollere 
at forhold FAU- og Lille Tøyen Fotballklubb har tatt opp før sommeren blir fulgt opp.  
Framdriften på byggeplass ligger litt etter skjema, men entreprenør melder at det ikke er 
noe problem å bli ferdig til skolestart.  

Informasjon 
Skolen ønsker konstruktive tilbakemeldinger på nettsidene slik at skolen blir gjort 
oppmerksom på utdatert, feil eller manglende informasjon.  

Facebook-grupper 
Rektor ønsker foreldrenes hjelp å lage gode kjøreregler, slik at klassens Facebook-
grupper ikke benyttes til å diskutere enkeltpersoner eller saker.  

iPad og skoleovertakelse 
Vil nå tas i bruk i alle klasser. Dette innebærer ikke at bøkene kasseres, men at iPad'en 
blir et supplement i undervisningen. Lærerne har hatt 2,5 dag med kursing i bruk av iPad i 
undervisningen, men skolen ønsker gjerne en dag til! I den anledning er det ønskelig om 
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foreldre kan ta over undervisningen på skolen i to halve dager, slik som er gjennomført 
ved flere anledninger tidligere. Det har vært meget gode erfaringer med dette tidligere. 
Eget skriv med informasjon sendes ut fra skolen, og håper at flere foreldre kan tenke seg 
å bidra!  

03/18-19 Valg av leder, nestleder og referent 
Pia og Morten fortsetter som hhv. leder og nestleder/referent 

04/18-19 Valg av medlemmer til gruppene 

Disco 
Guri (4B), Oddvar (7B), Kristin (2B) 

Trafikk 
Hilde (2D), Christoffer (3B), Tone (1A),  

Skolesituasjon 
Miriam (1C), Hedvig (2C), Kristin (2B), Maja (7A) 
Temakveld 
Elisabeth (1B), Nina (1D), Dorte (2A), Fatima (5A),  

07/17-18  Informasjon fra gruppene 

Disco 
Klasselister for avkrysning må på plass til neste års disko, da det på siste disko ble 
registrert barn som ikke tilhørte  skolen(e).  
Trafikkgruppa 
Bymiljøetaten har ingen plan om utbedringer i Gladengveien eller videre tiltak i 
Hovinveien. FAU ønsker videre samarbeid med både Teglverket og Kampen skoler. FAU 
oppforder alle foreldre til å bruke Bymelding-appen for å varsle kommunen om 
trafikkfarlige situasjoner, feilparkerte biler, dårlig sikt pga. beplantning etc.  

Skolesituasjon 
Ingen aktivitet siden sist  
Temakveld 
Ingen aktivitet siden sist. Ønske om temakveld både på høst- og vårparten.  

 
Saker til neste møte: 
 
- Konflikthåndtering 
- Årsprogram på AKS, samarbeid mellom skolen og AKS 


