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MØTEDATO 05.03.2019 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 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: 02.04.2019, klokka 18-20 

 

 
  



05.03.2019 

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 gjennomgikk følgende saker: 
Gjennomgang nye Hasle skole 
Rektor presenterte løsninger som bygges for nye Hasle skole, med gjennomgang av 
plantegnigner av klasseromsløsninger, uteområde, gymsal etc. Presentasjonen legges ut 
på skolens hjemmeside.  
Byggeplassen er har ligget litt bak skjema men skal nå være i rute og klar til oppstart 
2019. Det er fortsatt usikkerhet om alt er klart til oppstart 1. og 2. august, hvor AKS 
muligens må finne et annet sted å være. Informasjon om dette vil sendes ut før ferien.  
Skolen er nå i gang med innkjøp av inventar, stoler, bord, vasker osv.  

Bemanning 
Skolen er i gang med å bemanne opp lærere og administrasjon. Hasle skole har tidligere 
ligget litt under lærernormen, men dekker nå dette inn med tanke på at skolen gradvis 
utvides til fire-parallell, og at flere av lærere kommer til å gå ut i permisjon neste år.  
 

  



05.03.2019 

 Informasjonspunkter 

Uønskede hendelser 
Teglverket, Hasle, Kampen og Sinsen skole har hatt møte i forbindelse med uønskede 
hendelser der voksne har tatt kontakt med eller forsøkt å lokke til seg barn. Politiet melder 
at det er veldig viktig å anmelde alle saker, slik at de får beskjed og kan iverksette tiltak.  
Sinsen skole ønsker å lage et arkiv over tilsvarende saker i Oslo, for å kartlegge omfang 
og eventuell økning i hendelser.  
Referat fra møtet ligger vedlagt.  

Bilkjøring til Brynseng  
Brynseng skole oppfordrer alle til å kjøre minst mulig bil til skolen og i stedet benytte 
kollektivtilbudet, eller gå om det er mulig.  
Status Petersborgvillaen 
Det ble gjennomført møte / workshop rundt bruk av Petersborgvillaen i Tiedemannsbyen, 
som skal fungere som et slags bydelshus / forsamlingshus. Ferd eiendom eier huset i dag, 
og ønsker at beboerne i området fyller det med aktiviteter. Samtidig er det avhengig av 
inntekter på 30-40.000,- i måneden 
Generelt inntrykk fra spørreundersøkelse i nærområdet er at det er et stort ønske om 
tilbud til ungdom.  

07/17-18  Informasjon fra gruppene 

Disco 
Disco ble gjennomført med strålende resultat, det var nok pølser, popcorn og all brusen 
ble utsolgt! Økonomien er ikke klar helt ennå, men ligger an til å bli bra i år også.  
FAU vil vurdere om det er praktisk mulig å gjennomføre arrangementet sammen med 
Teglverket i årene framover. Vi blir etter hvert veldig mange elever, og det er ikke sikkert 
det blir plass til alle på samme skole.  
FAU mener det er positivt med arrangement som knytter skolene og nærmiljøet sammen, 
og vil i så fall vurdere om skoledisco kan erstattes av andre tilstelninger.  
Trafikkgruppa 
Ingen konkrete saker siden sist. Vi vil til høsten vurdere trafikksituasjon rundt 
Gladengveien og i inntaksområdet generelt, når vi starter opp på ny skole.  

Skolesituasjon 
Lille Tøyen Fotballklubb lurer på om FAU vil samarbeide om midler fra 
Sparebankstiftelsen om å kunne tilby aktiviteter gjennom AKS.  
Temakveld 
Temakveld ble avholdt og med ca. 40 deltagere. Forslag om å avholde temakveld om 
praktisk matte for foreldre (leksehjelp) til høsten. 
 

 
Saker til neste møte: 
 
- iPad-bruk. FAU vil be skolen om å redegjøre for framdrift i arbeidet med å kartlegge mulighetene 

for å etablere et nettfilter, enten på hele skolens nettverk eller på hver enkelt iPad. Det er ønskelig 
at skolen ikke oppfordrer til iPad-bruk utenfor skolen annet enn til lekser. Det må presiseres at det 
er foreldrenes som styrer dette på hjemmebane.  


