
FAU-MØTEREFERAT NOVEMBER 2018 

MØTEDATO 06.11.2018 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: 08.01.2019, klokka 18-20 

 

 

  

mailto:te@mustadeiendom.no?subject=FAU-møtereferat
mailto:elisabeth.njos.hatle@nav.no?subject=FAU-møtereferat
mailto:acbodin@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:Miriam.Bakkeli@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:ninaqvale@hotmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:dortedrange@hotmail.com
mailto:kristin.fredriksen@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:hedvig.larsen@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:helenhazeland@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:hildebjornstad@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:stine.gaasland@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:cklyve@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:silje_mw@hotmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:hilde.skarnes@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:kristianskeie@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:guri.rosen@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:pchelme@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:scciise@hotmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:ruth.astrid.saeter@gmail.com?subject=FAU-referat
mailto:bea@morfisto.de?subject=FAU-møtereferat
mailto:mmr@mmrark.no?subject=FAU-møtereferat
mailto:lkirkengen@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:pia@futurebuilt.no
mailto:nenkerud@gmail.com
mailto:maja.broten@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:ellen.marie.gulliksen@online.no?subject=FAU-møtereferat
mailto:orefsland@gmail.com?subject=FAU-møtereferat
mailto:Ulrikke.Ohrvik@omd.com?subject=FAU-møtereferat


06.11.2018 

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. a 

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 

Hverken rektor eller noen fra skolens ledelse hadde anledning til å stille på møtet.  

 

 Informasjonspunkter 

Uønskede hendelser 

Salto (samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politi for å forebygge kriminalitet) følger 
opp et par uønskede hendelser der ukjente voksne har tatt kontakt med barn i området. 
FAU oppfordrer alle foreldre til å følge litt ekstra med i nærmiljøet, og følg gjerne de minste 
til aktiviteter e.l. 

AKS 

Knut Lampe kommer for å orientere om AKS på nye Hasle skole på FAU-møtet i april. 
Han melder om følgende status denne høsten: 

o Alle basene fikk nye aktivitetsplaner med mer spesifikke aktiviteter i midten av 
oktober 

o Ny ekstern baseleder vil komme på Mellombasen i høst 

o Nyansatt ped.leder som vil bedre innholdet i AKS også i fht. personalet. 

o Vi vil bruke ansatte til aktiviteter pga. økonomien 

o Ikke leie inn eksterne til kurs. 

o Vi vil ikke ha skiskole når vi er på Brynseng pga. det praktiske med ski/utstyr 

o Vi vil ikke ha tilbud om matlaging, da Brynseng bruker det rommet som sitt 
kjøkken 

o Vi velger å ha mattilbudet som vi har nå. 

o Vi føler at bussing går mye bedre nå, etter at vi bestemmer hvem som går 
med hvem 

Lys på nye Hasle skole 

Det planlegges opplyst sti som gjennom skolen.  Det blir sannsynligvis bevegelsesstyrt 
sensor ved fotballbanen 

Kunstis- og kunstgressbane på Lille Tøyen 

Bymiljøetaten har fått i oppdrag å lage en teknisk og kostnadsmessig mulighetsstudie for 
en kunstis- og kunstgressbane på Lille Tøyen. Denne vil også bli tilgjengelig for bruk for 
skolen på dagtid om den blir etablert. 

 

 

  



06.11.2018 

07/17-18  Informasjon fra gruppene 

Disco 

Første epost om disko er sendt, planleggingen er begynt! Disko arrangeres på Teglverket i 
midten av februar, men konkret dato er ennå ikke besluttet.  

Trafikkgruppa 

Ingen saker siden sist.  

Skolesituasjon 

Høringsuttalelse om skoletilhørighet ble sendt 31. oktober. FAU tok ikke stilling til hvilken 
skole Hasle-elever skal tilhøre, men meldte primært inn behov for en langsiktig løsning og 
oppstart bygging av Ensjø skole så snart som mulig. Sistnevnte er avgjørende for å få 
tilstrekkelig dekning i området for både barne- og ungdomstrinnet.  

Det er også høringsuttalelse på etablering av grønn ring rundt Hovinbyen. FAU har sendt 
uttalelse, se vedlagt.   

Temakveld 

Forslag om sak til temakveld om Foreldreveiledning, forhåpentligvis i januar. Tema er  
foreldrerollen både innad 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. Helsesøster 
og sosiallærer involveres også for å fortelle om arbeid med psykisk helse på skolen.  

 

 

 

Saker til neste møte: 
 
-  


