
FAU-MØTEREFERAT OKTOBER 2018 

MØTEDATO 09.10.2018 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: 06.11.2018, klokka 18-20 
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04.09.2018 

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 

Nye skolegrenser / skoletilhørighet  

Bjørg Novang, Utdanningsetaten avdeling for skoleanlegg informerte om nye 
skolegrenser. Det er høringsfrist 30. oktober på forslag til skoletilhørighet for 
ungdomsskole for elever fra Hasle skole. Beslutning sendes ut 13. november. Se vedlagt 
presentasjon.  

Teglverket er planlagt som ungdomsskole for Hasle i tillegg til egne elever. Dette vil være 
en midlertidig løsning som vil vare i 2-3 år inntil trinn med fire paralleller går ut fra Hasle. 
Da vil ingen ungdomsskole i nærheten per i dag ha mulighet til å ta i mot alle elever fra 
Hasle. Dette innebærer at Hasle-elever mest sannsynlig må deles på flere skoler i 
framtiden. Hvilke er ikke sikkert.  

Alternativet er at Jordal skole sogner til Teglverket, men dette vil gi en mer komplisert 
logistikk.   

Kommentarer fra FAU, se under tilbakemelding fra skoletilhørighetsgruppa.  

Konflikter og mobbing 

Det er faste prosedyrer for hvordan hendelser skal håndteres. Skolen skal tilrettelegge for 
god trivsel og trygghet. Forebygging gjennom fokusområder som vennskap, inkludering, 
fairplay osv, definert i årshjulet utarbeidet av elevråd/SMU/lærere og elever. 
Handlingsplaner hvis noe skulle oppstå. Prosedyrebeskrivelser ved avdekking / mistanke 
om mobbing. Tiltak kan settes i verk, men det beste er at saker løses på laveste nivå - 
mellom elevene. Deretter lærere / AKS, foresatte, sosiallærere, inspektører, rektor og evt. 
eksterne instanser som f.eks. Læringsmiljøteamet fra PPT.  

Det oppfordres til lav terskel for at lærere melder fra hjem om klassesituasjon på godt og 
vondt, og at foreldre tar initiativ til uformelle møter som foreldrekaffe e.l. Dette er viktig 
spesielt fordi foreldre til barn som ikke nødvendigvis er en del av en konflikt ikke er 
informert om problemer i klassen før den evt. eskalerer. Foreldre ønsker og kan bidra til å 
redusere konfliktnivå med å snakke med barna og med andre foreldre om klassesituasjon.  

Byggeprosjekt 

26. oktober landes det hvem som får kunstprosjektet. Det blir gitt en presentasjon for 
kunstkomiteen. Tre som har fått i oppdrag å utarbeide skisser. 2 av de inviterte er også 
egnet til å tenke fane, så denne blir klar til 17. mai.  

Mye jobb med å planlegge nye Hasle, krever en halv stilling. Skolen får økonomisk 
tilskudd av den grunn. Skolen gjennomgår rom for rom og tilbakemeldinger og særmøter 
rundt interiør på nye Hasle skole er i full gang med innspill fra både lærere og elever. Alt 
fra møbler, låssystem, vasker osv. skal besluttes. Her er det nyttig med erfaring fra tiden 
på Brynseng. Erfaringer kommer også gjennom UDE.   

  



04.09.2018 

07/17-18  Informasjon fra gruppene 

Disco 

Kommer når det nærmer seg.  

Trafikkgruppa 

Fartsdumper er på plass i Hovinveien. Ellers ingen saker siden sist.  

Skolesituasjon 

Høringsuttalelse om skoletilhørighet sendes innen 30. oktober. Kommentarer fra 
langsiktighet i løsning er viktig. Hasle skole har hatt mye turbulens med flere endringer i 
inntaksområder, bussing osv, så det er stor verdi i at løsningen som nå kommer blir varig 
og ikke endres på ny etter kun 2-3 år. Vi ønsker å begrense antall endringer ungene blir 
utsatt for.  

Det er også komplisert med Teglverket som har 3 paralleller på de nederste trinn. Dette vil 
antagelig gjøre at det ikke er plass til annet enn noen få Hasle-elever om kun få år.  

Ensjø skole må prioriteres slik at området får fleksibilitet i skoletilbud på både barne- og 
ungdomsskoletrinnet.  

Temakveld 

Forslag om sak til temakveld om Foreldreveiledning. Den handler om foreldrerollen både i 
familien og i samarbeid med skolen. Hvordan skal vi være foreldre for å få robuste barn 
med god psykisk helse? Hvordan legge til rette for utvikling av sosial kompetanse? Gode 
tips til samarbeid med andre foreldre og skolen. Også forslag om at helsesøster og 
sosiallærer informerer om sitt arbeid med psykisk helse på skolen.  

 

Saker til neste møte: 
 
- iPad 


