
FAU-MØTEREFERAT OKTOBER 2019 

MØTEDATO 08.10.2019 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 Sigurd Myhre 
Thomas Onseid  sigurd.myhre@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 NN 
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 
 

Sigurd 4A NY 6B Jelena 3D 

Skole / IKT 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: 05.11.2019, 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 
Bygget er ennå ikke helt ferdig men det er rett rundt hjørnet. Flere små saker inne på 
skolen, med dører etc. som må utbedres. 
Fotballbanen er klar, men savner brukstillatelse. Banen er feilmerket, men dette krever 
endring som det er usikkert entreprenør utfører. Følges opp.  
Noen endringer må gjøres med tilpasning av uteområder, og det savnes også 
brukstillatelse for enkelte uteleker men dette åpnes så snart tillatelsen er klar! 
Rektor overtar ikke skolen formelt før alle utestående saker er utbedret. Det vil helt sikkert 
fortsatt gjenstå feiloppretting men det vil være mindre forhold som skolen har et år på å 
avdekke og utbedre.  

Strategisk plan 
Hvilken retning skal skolen ta, hva er skolen god på og hva trenger skolen å utvide videre? 
Grunnlag for å finne ut av dette er fagresultater, elev- og foreldreundersøkelser med mere. 
Det meste av fokus nå er å reetablere skolen på Hasle, innarbeide regler, ro og orden og 
få gode vaner. Ha klare og tydelige forventninger overfor barna.  
Nye fagplaner kommer i november.     

AKS 
Første uke med varm mat på AKS, laget fra grunnen av. Fjerdeklassingene får være med 
og gjøre klar.  

Spesialundervisning / Lærerdekning 
Formelle tall på de som har vedtak om spesialundervisning på Hasle er lavt, 3,17% Disse 
tallene har også falt i år. Samtidig så vil skolen alltid forsøke å gi elever som trenger ekstra 
hjelp den bistanden de trenger.  
66 årsverk lærere, 16 årsverk assistenter. Skolen er ikke helt i mål med lærerdekning i 
2019, men jobber videre med dette. Samtidig har alle lærere full kvalifisert utdanning.  
Lekser 
Det er viktig å gi tilbakemelding til skolen om leksene blir for tidkrevende.  
Skolen tilbyr leksehjelp (med unntak av første trinn) enten på AKS eller utenfor, avhengig 
av trinn. Skolen utdyper mer om lekser på hjemmesiden: 
https://hasle.osloskolen.no/fagtilbud/laringsstotte/lekser/ 
Lesekonkurranse 
Førsteklasse deltar i Norli lesekonkurranse. Dette melder lærerne tilbake om gir ekstra 
leselyst, og dette er også en konkurranse som bibliotekene, ulike forlag, Donald, 
Aftenposten junior mfl. stiller seg bak. Alle typer lesing registreres, også lydbøker.  
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Skolen oppfatter dette ikke som et spesielt kommersielt tilbud, og konkurranseaspektet 
mot andre klassekamerater er kraftig nedtonet og til dels fjernet helt. Det er også enkelt å 
ta dette inn i klassen og kan fungere som en felles klasseaktivitet.  
Den kan også utvides til andreklasse, og skolen bes evaluere hvordan konkurransen skal 
brukes og innpasses til neste år om det blir aktuelt.  

 

FAST  Informasjon fra gruppene 

Disco 
Ikke noe discomøte ennå.   

Trafikkgruppa 
Meldt inn om mange utfordrende overganger innenfor skolens inntaksområde. Mye 
anleggstrafikk, råkjøring etc. Trafikkgruppa oppfordres til å jobbe med tiltak med større 
skilt, lys etc. i tråd med løsninger som man ser rundt f.eks. Majorstua/Marienlyst. Bør 
samarbeide med Teglverket om dette.  
Kan være smart å prøve jobbe med politikere i nærområdet, media etc.  

Skole / IKT 
Friminutt har tidligere vært inndelt i områder, som er forbeholdt de ulike trinnene. Dette vil 
bli lettere når hele skolegården kan tas i bruk. Det er også å foretrekke framfor å ha ulike 
friminutt for trinnene.  

Temakveld 
Gruppa vurderer en dato i midten av november for tema, i samarbeid med Teglverket. 
Arrangementet foreslås som en repetisjon av en sagnomsust temakveld fra 2014 der 
medforfatter av Multi-mattebøkene ble invitert til å komme å holde et foredrag om hvordan 
foreldre kan bidra til å inspirere barna til å gjøre matteleksene til noe moro og interessant. 
Det er tenkt at dette skal være et opplegg for alle foreldre på tvers av trinnene. 

AKS 
Det ble diskutert hvordan AKS-personalet møter barna om morgenen. Det er stort innrykk 
mellom 08.00 og 08.15, og personalet klarer ikke følge opp alle barna som kommer 
samtidig, også fordi de er på vei ut. Alt av ledig personale er satt inn på morgenåpning. 
Dersom noen av barna har behov for ekstra oppfølging oppfordres foreldre å ta kontakt 
med baseleder. Alternativt kan det være hensiktsmessig å komme tidligere 07.30/45, når 
det er generelt roligere.  
FAU mener at det generelt er veldig positivt med en fast ressurs som sikrer for å notere 
barn som levert, slik Faramarz gjør ved henting. 

 
Saker til neste møte: 
 
-  


