
FAU-MØTEREFERAT SEPTEMBER 2020 

MØTEDATO 10.09.2019 REFERENT Morten M. Ræder 
 

Klasse Navn Gruppe / rolle Epost 

- Maria Tindberg Rektor  

1A Ines Alegria Ulimoen  
Line Cecilie Becker  inesalegria@gmail.com  

line.cecilie100@gmail.com  
1B Samia Adeel  

Lone Andrine Dahl  s101_p@hotmail.com  
 lone-andrine@hotmail.com 

1C Ingeborg Mork-Knutsen 
Mette Ljungqvist Mila   morkknutsen@gmail.com 

mettemila@gmail.com 

1D Rita Røang  
Silje Gamstøbekk  ritaroang@gmail.com  

silje.gamstobakk@gmail.com 
2A Tone Lien Engnes 

Nora Helene W.Christiensen  te@mustadeiendom.no 
viktigper@yahoo.no 

2B Elisabeth Njøs Hatle 
Anne Cecilie Bodin  elisabeth.njos.hatle@nav.no 

acbodin@gmail.com 

2C Miriam Bakkeli 
Ida Lien  Miriam.Bakkeli@gmail.com 

lien.ida@gmail.com 

2D Nina Qvale-Hjertenes 
Astrid Storm Hammerstad 

SMU 
 

ninaqvale@hotmail.com 
astridhammerstad@gmail.com 

3A Marit Havemoen 
Eli Hanna Haslie  mhavemoen@gmail.com 

elihaslie@gmail.com 

3B Fredrik Larsen Mehren 
Birgitte Lysholm  fredrik.larsen1972@gmail.com 

 

3C Helen Hazeland AKS 
 helenhazeland@gmail.com 

3D Jelena Knezewic 
Håvard Oppøyen  jekna003@osloskolen.no 

hoppoyen@gmail.com 

4A Stine Gaasland 
Thomas Onseid  stine.gaasland@gmail.com 

 

4B Ines Alegria Ulimoen 
Silje Westgård 

 
 

inesalegria@gmail.com 
silje_mw@hotmail.com 

5A Marie Skårdal 
Kristian Skeie 

 
 

marieskaardal@hotmail.com 
kristianskeie@gmail.com 

5B Linda Sørfjord 
Astrid Astrup 

 
 

lindasor@gmail.com 
astridastrup@icloud.com 

6A Stig Nøra 
Ruth Astrid Lærum Sæter 

 
 

stig.nora@gmail.com 
ruth.astrid.saeter@gmail.com 

6B Barbara Ascher 
Anette Sandberg 

 
  

bea@morfisto.de 
 

7A Morten M. Ræder 
Lisa Kirkengen 

Nestleder / referent 
 

mmr@mmrark.no 
lkirkengen@gmail.com 

7B Pia Bodahl 
Nina Enkerud 

Leder 
 

pia@futurebuilt.no 
nenkerud@gmail.com 

 
Grupper: 

Trafikk Tone 2A 
 

4A eller B? Barbara 6B Jelena 3D 

Skolesituasjon Miriam 2C Fredrik 3B Rita 1D  

Disco Ines 1A / 4.    Elisabeth 2B 
                         

Marie 5A Linda 5B Stig 6A 

Temakveld Ingeborg 1C Eli/Marit 3A Samia 1B 

Kontaktperson Hasle skoles venneforening:  
 

NESTE MØTE: 08.10.2019, klokka 18-20 
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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.  
 

FAST 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.  
 

FAST Rektors halvtime 
Rektor informerte om følgende saker:  

Nye Hasle skole 
Byggeplass er en del forsinket, og skolen har formelt ikke overtatt bygningene. 
Statusmøter for å sikre informasjon ved overtakelse starter førstkommende torsdag. Alle 
lærere følger opp og melder avvik så snart de blir oppdaget.  
Det er fortsatt bygging som gjenstår og tidsfrister blir ikke alltid overholdt. Planen er at 
uteområdene skal være ferdig til over høstferien. Skolegården vil da bli stengt av stykkevis 
etter hvert som arbeidene ferdigstilles.  

Rømningsforhold og tilstelninger på skolen 
Hallen er godkjent for 420 personer. I gymsalen er det lov å være 480 om salene er slått 
sammen. Totalt er det på hele på skolen lov å være 2368 mennesker samtidig.  

Sykling i skolegården og garderober 
Viktig at både barn og voksne ikke sykler i skolegården. Alle sykler skal trilles.  
Det er for øvrig et problem at foresatte tar med seg sykler, barnevogner, rollerblades etc. 
inn i tøffelområdene i garderobene, eller opp i sofaene(!) inne på skolen.  
Husk også på at ingen får gå inn i garderobene de siste 10 minuttene før det ringer inn – 
da er nemlig AKS-barna som har vært på morgenåpning på vei ut. Ønsker man som 
forelder å hjelpe til med å rydde i garderober må man komme litt tidligere, 0800-0815. 
Husk å bruke de oransje dørene inn til garderobeområdet, da kommer man inn til skitte 
sone.  
Kjøring til skolen 
Skolen anbefaler å gå eller sykle til skolen, men om man må kjøre bil så er det ikke greit å 
sette av barn i Haralds vei og det er heller ikke plass til å sette fra seg bilen foran skolen. 
Denne plassen er kun til avstigning og man må kjøre umiddelbart videre etter dette. 
Skilting skal komme på plass, og når dette kommer, er det ønskelig å samarbeide med 
trafikkgruppa om en aksjon for bevissthet rundt dette.    

AKS 
Geitmyra og AKS samarbeider om kjøkkenet på AKS. Planen er å lage varme måltid til 
opp til 400 barn hver dag. Kjøkkenet som nå kommer på plass er svært bra og holder høy 
profesjonell standard.  
Politikontakt 
Det er to politikontakter som driver forebyggende arbeid opp mot skolen. Nærmiljøet er 
under kraftig utbygging og det vil være områder som ikke er godt etablert der litt lyssky 
aktiviteter kan forekomme. De anbefaler derfor fortsatt Natteravning i området, men også 
«Dagravning». Tilbudet til barn og unge i nærområdet som er under planlegging i 
Petersborgvillaen ville politikontaktene gjerne høre mer om.  
Det har også vært en utfordring at voksne tidligere har «kuppet» fotballbanen til uformelle 
treninger, og politiet ser at dette kan være problematisk. Samtidig så disponerer skolen nå 
banen i sin helhet og samarbeider med Lille Tøyen Fotballklubb om bruk av banen. Skolen 
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vil i samarbeid med LTFK se på mulighet for å få et skilt som presiserer at bruk av banen 
er forbeholdt barn.  

Lærernorm 
Det er litt komplisert å regne ut hvordan man ligger an, men skolen får bistand til å sjekke 
ut dette, og vil komme tilbake med en redegjørelse.  

Lekser i første klasse 
Skolen er opptatt av at lekser har en funksjon, der barn lærer seg forpliktelser, gode vaner 
og mengdetrening som er viktig f.eks. i forbindelse med leseferdigheter.  
Det er lagt ut et lekseskriv på skolens hjemmeside som utdyper dette: 
https://hasle.osloskolen.no/fagtilbud/laringsstotte/lekser/ 

 

VALG  Valg til verv i FAU 

Referent 
Morten holder i oppgaven som referent, Eli 3A er varareferent. 

Nestleder 
Morten fortsetter som nestleder. Det må velges ny nestleder for å sikre kontinuitet i 
lederrollene i FAU nærmere jul.  
Leder 
Pia fortsetter som FAU-leder. 

Representant til driftsstyret 
Cathrine Eidsvåg (4. og 7. trinn) er ny representant til driftsstyret.  
SMU 
Nina 2D er SMU-representant.  

AKS-kontakt 
Helen er AKS-kontakt 

Disco 
Ines (som også vil representere 4. klasse framover), Marie, Elisabeth, Linda og Stig 
Trafikkgruppa 
De som ikke var til stede eller meldte sin interesse ble puttet i denne gruppa:  
Tone 2A, Jelena 3D, Barbara 6B + ny representant fra 4. trinn 
Skolesituasjon 
Miriam, Fredrik, Rita 1D,  

Temakveld 
Ingeborg 1C, Eli/Marit 3A, Samia 1B  

 

FAST  Informasjon fra gruppene 

Disco 
Ikke noe i første møte 

Trafikkgruppa 
Ikke noe i første møte 
Skolesituasjon 
Ikke noe i første møte 

Temakveld 
Ikke noe i første møte 
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Info Felles arrangement med Teglverket 

17.mai 
Et samlet FAU ønsker å avholde 17. mai-feiring på Hasle skole.  
Det nye FAU på Teglverket har tatt kontakt vedrørende felles feiring av 17. mai for 
Teglverket og Hasle. Dette var oppe før sommeren, men det er flere fordeler og ulemper 
med dette.  
Det er veldig hyggelig å arrangere sammen og flere foreldre har også barn på begge 
skoler. Samtidig er oppfatningen fra ifjor at det ble litt stort, og mye kø. Det var også en 
praktisk utfordring når det kom til å få folk til å stille opp. Vi er i år redd for å få enda større 
problemer med fysisk plass på stedet.  
Uansett, det må samarbeides på tvers av skolene om borgertog, korpset og sponsorer i 
nærområdet. Det bør også ses på en fordeling av inntekter mellom skolene så vi ikke 
konkurrerer om det samme oppmøtet.  
Disco 
Disco i hallen på Hasle skole har en utfordring mtp. begrensning i antall personer hallen er 
godkjent for (420). Samlet elevtall går langt utover det for 2. – 4. trinn, mens det nok er 
innafor for 5. – 7. trinn. Generelt er holdningen til FAU at arrangementet er for stort å 
holde felles på Hasle skole og at vi heller ønsker å samarbeide om andre mindre 
arrangement med Teglverket: 

Temakveld 
FAU er veldig positive til å holde felles temakvelder med Teglverket 

 
Saker til neste møte: 
 
-  


