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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 Stig Nøra 
Ruth Astrid Lærum Sæter 

 
 

stig.nora@gmail.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: 05.03.2019, klokka 18-20 

 

 
  



08.01.2019 

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 Maria og undervisningsinspektør Agnete deltok på møtet 
iPad 
Presisering at skolen ikke er en «iPad-skole», men en skole som benytter iPad som et 
pedagogisk verktøy. Skolen ser mange fordeler med bruk av iPad: 

- Motiverte elever 
- Kildekritikk og nettvett blir et læremål ved bruk av digitale hjelpemidler 
- iPad er langt raskere i bruk enn ordinær PC 
- Læringsmateriell på nett oppdateres kontinuerlig 
- Gir raskt godt utseende resultater, med lav læringsterskel 
- Utlikner sosiale forskjeller mtp. digital kompetanse, da tilgang til PC / iPad kan 

være en økonomisk utfordring for enkelte 
Skolen vil informere mer overfor foresatte rundt bruk av iPad i 2019, der f.eks. levering av 
lekser via iPad vil demonstreres på foreldremøtene.  
Noen utfordringer er det selvsagt, med dårlig nettverk og apper som har krasjet. Bruk av 
nettfilter undersøkes for tiden av Utdanningsetaten.  
Når det gjelder sitte- og arbeidsstilling opplever skolen at elevene stort sett sitter mer 
variert enn de tradisjonelt gjør med skrive- og lesearbeid. FAU har vært i kontakt med 
andre skoler vedr. bruk av iPad, og det er for det meste positive tilbakemeldinger. Likevel 
kan noen oppleve plager og FAU foreslår at skolen ber om besøk av fysioterapeut for å 
snakke med barna om gode arbeidsvaner.  
Skolen vil framover finne en balanse mellom bruk av iPad vs. tradisjonell læring ved å 
sammenlikne iPad-bruk mellom klassene. Skolen skal finne riktig nivå på iPad-bruk slik at 
man benytter den der det gir best effekt. Det skal fortsatt være slik at barna lærer seg å 
bruke blyant og papir, og lese fra bøker.  
Bærum kommune har hatt digital satsning på iPad siden 2015 og har laget en rapport om 
foreløpige erfaringer som kan leses her:  
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/skole/digital-
skolehverdag/evaluering-av-digital-skolehverdag-rapport-15.mai-2017.pdf 
 

Trær uteområde på nye Hasle skole 
Flere trær er fjernet langs Haralds vei. Rektor reagerte raskt og oppsøkte byggeplass 
straks skolen fikk melding om dette. Byggeplassen viser til at dette er i henhold til 
reguleringsplanen, hvor trær må fjernes for å få plass til fortau langs skolegården i Haralds 
vei. Dette er etter innspill som er kommet fra nærmiljøet. Det skal plantes nye trær som 
erstatning når nytt fortau og skolegård står ferdig. Dette vises tydelig på landskapsplanen.  
 
FAU er bekymret for om de vernede trærne mot Haralds vei klarer seg når fortau bygges, 
Vi skriver derfor brev til Undervisningsbygg, PBE, Hent og Sweco for å få en redegjørelse 
for status og muligheter for verning.  
 

  



08.01.2019 

 Informasjonspunkter 

Uønskede hendelser 
Uønskede hendelser der ukjente voksne har tatt kontakt med barn i området følges opp 
med et møte mellom FAU og rektorer ved Teglverket, Hasle og Kampen, Salto (samarbeid 
mellom Oslo kommune og Oslo politi for å forebygge kriminalitet) og Oslo-politiet.  

Dronning Ingrids Hage og Petersborgvillaen  
Demenslandsby skal bygges der Lille Tøyen sykehjem ligger i dag. Det har vært 
gjennomført et møte der nærmiljøet ble invitert til å komme med ideer rundt bruk av 
fasiliteter i senteret når det ikke er i bruk av de eldre.  
Tilsvarende prosess har vært rundt bruk av Petersborgvillaen som Ferd Eiendom ønsker 
at nærmiljøet kan disponere til ulike formål. Det jobbes for å finne ut av hvordan villaen 
kan disponeres og driftes. Dette følges opp med workshop i løpet av januar.   

07/17-18  Informasjon fra gruppene 

Disco 
Teglverket har booket lokale 12. februar mellom 17-21 for disco! Invitasjon og vaktlister 
sendes ut snart.  
Trafikkgruppa 
Ingen saker siden sist.  

Skolesituasjon 
Ingen saker siden sist.  
Temakveld 
Temakveld om psykisk helse gjennomføres onsdag 30. januar 18 – 1930 på Brynseng 
skole. Invitasjon sendes med referat og på Facebook.  
 

 
Saker til neste møte: 
 
-  


