
FAU-MØTEREFERAT MAI 2019 

MØTEDATO 07.05.2019 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 
Ida Lien  Miriam.Bakkeli@gmail.com 

lien.ida@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: 04.06.2019, klokka 18-20 

 

 
  



07.05.2019 

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 

Nye Hasle skole 
Alt er – noenlunde – i rute. Det må planlegges for alternative løsninger for 1. og 2. august, 
men entreprenøren har lovet skolen ferdig til 5. august. For at skolen kan flytte inn, må det 
foreligge ferdigattest og brukstillatelse fra kommunen. Fristen for dette er satt til 2. august.  
Haslefanen er for øvrig klar til bruk 17. mai, med hane og alt. Den henger nå i monter på 
Bryn for å rette seg ut fest...  
Fagfornyelsen 
Skolen arbeider foreløpig med de overordnede styringsdokumentene og verdisynet som 
ligger i disse. Hva er egentlig Hasle skoles verdier? Arbeidet pågår med pedagogisk 
personale, AKS og elevene. Kommende skoleår vil pedagogisk personale gå inn i de nye 
fagplanene og arbeidsmåter som blir gjeldende fra 2020. 
Høsten 2019 vil skolen bruke tid ved oppstart på å reetablere rutiner og regler på nye 
Hasle skole. Disse tas opp og gjennomgås for drøfting for å sikre at de er gode og likt 
oppfattet av alle. Det viktigste er å sikre at elevene skal føle glede ved å gå på skolen. 

Lærersituasjon 
11 nye lærere til neste år, ansettelser pågår fortsatt. Mange gode søkere, over 280 har 
meldt sin interesse. 8 skal ut i permisjon pga. reiser, barn, studier etc. Astrid går av med 
pensjon, ny vaktmester må ansettes. Skolen kan endelig få styrket praktisk-estetiske fag 
ved både lærerkompetanse og fasiliteter.  
Lærerkabalen er ikke ferdig lagt, og det planlegges alltid for stabilitet. Det lar seg 
dessverre ikke alltid gjøre på grunn av spesialisering i småskolen/mellomtrinnet etc, 
kompetanse i matte/norsk osv.  

Deafaid 
Hasle skole fortsetter med støtte gjennom Defaid-løp. Løp gjennomføres slik: 1.-3.trinn: 
Elevene løper på aktivitetsdagen i uke 23. 4.-7.tr løper i gymtimer i uken før Bislett, altså i 
uke 22. Det kommer egen informasjon om dette til klassene.  
iPad 
Informasjon om filter på skolene ligger på skolens hjemmesider. Anbefalinger for 
hjemmebruk og oppsett av filter er utarbeidet av UDE, som skolen følger.  
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07/17-18  Informasjon fra gruppene 

Disco 
Discogruppa har gått i dvale til høsten.  

Trafikkgruppa 
Trygg Trafikk har ikke kapasitet til å komme på besøk på skolen til høsten, men har 
veldig bra undervisningsmateriell. FAU oppfordrer skolen til å sette dette på agendaen til 
høsten, spesielt for småskolen. Parkeringsforbud i Hovinveien kommer til å bestå etter at 
bussingen slutter, men dette sjekkes opp for bekreftelse.  

Skolesituasjon 
Positiv til å sette bygging av Ensjø skole på agendaen til høsten.  
Temakveld 
Forslag om å avholde temakveld om praktisk matte for foreldre (leksehjelp) til høsten. 
 

Info Venneforening 
Venneforeningen skal nå ha mottatt beløp fra fjorårets 17. mai fra FAU på Teglverket 
skole. Inntekter fra årets 17. mai blir overført.  
 

Info iPad 
FAU er skeptisk til at iPad innføres som et tilnærmet uregulert verktøy i skolen. At 
iPaden ikke er satt opp med noen restriksjoner for hverken tidsbruk eller innhold, fratar 
foreldrene muligheten til selv å regulere hvilke rammer som skal gjelde for sitt barn den 
tiden iPaden ikke er på skolen eller under foreldrenes kontroll. Bekymringen rundt 
tidsbruk er minst like stor som den for innholdet barna kan komme over.  
Enkle innstillinger kan settes som begrenser unødvendige funksjoner som for eksempel 
«privat modus» og streaming av filmer med 18 års grense. Det er svært vanskelig å se 
hvordan dette kan komme i konflikt med bruk til skoleformål.  
FAU støtter skolens holdning til at iPad skal fungere som et supplement til 
undervisningen, og vi mener derfor det er smart om skolen forsøker å standardisere 
omfang og tidsbruk for dette mellom både trinn og fag, hvor det er store forskjeller i dag. 
Vi ser det som naturlig at dette settes på agendaen i høstens utvikling av faglig plattform.  
Vi ber skolen for øvrig melde behov for en tydeligere digital strategi fra UDE. Det virker 
som de positive sidene ved bruk av iPad har blitt oversolgt på bekostning av litt sunn 
skepsis. Det er for oss hverken godt definert eller skikkelig klarlagt hva iPadens svake 
sider er, og denne informasjonen er nødvendig for å nyansere bildet slik at man kan få 
best utbytte av bruken i skolen. Vi forventer også at erfaringer fra Hasle skole vil inngå i 
evalueringen som gjennomføres av UDE, og at denne evalueringen blir gjort tilgjengelig 
for FAU.  
 

 
Saker til neste møte: 
 
- Driftsstyrerepresentat 


