
FAU-MØTEREFERAT NOVEMBER 2019 

MØTEDATO 05.11.2019 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 
Line Snekvik 

SMU 
 

ninaqvale@hotmail.com 
linesnekvik@gmail.com 

3A Sverre Flaatten 
Eli Hanna Haslie  svflatten@gmail.com 

elihaslie@gmail.com 

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

birgitte.lysholm@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 Øyvind Såtvedt 
Anette Sandberg 

 
  

oyvind.satvedt@byr.oslo.kommune.no 
 

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 

 
  



05.11.2019 

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.  
 

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:  

Status nye Hasle skole 
Merking av fotballbanen er nå rettet opp, men brukstillatelse vil ikke foreligge før klager fra 
naboer angående høyder på lysmaster på fotballbanen er formelt behandlet av 
kommunen. Dette er forhåpentligvis klart mot siste del av november.   
Andre mangler det jobbes med: Klatreveggen har fortsatt ikke brukstillatelse. Det savnes 
skilting rundt parkeringen ved gymsalen. Det testes ut ny ordning med låser på toalettene. 
Det avholdes statusmøter hver 14. dag, der representanter fra Utdanningsbygg, skolen og 
entreprenør følger opp saker for å identifisere og utbedre innmeldte saker.  
Skolen føler det er vanskelig å bruke uteområdene skikkelig før alle byggegjerder etc. er 
fjernet og de har overtatt skolen helt. Dette gjør at det har tatt tid å få en god og variert 
utnyttelse av uteområdene.  
Innstrømning av grunnvann i bl.a. det nye auditoriet og el-tavler førte til midlertidig 
stengning av deler av skolen, med påfølgende flytting av klasser til lånelokaler. Dette ble 
håndtert veldig bra av både elever, foreldre, og ansatte ved skolen. Tydelig man har hatt 
gode vaner fra to år med bussing. Skadeårsak er identifisert og vannlekkasjen tettes nå, 
klasserommene er tatt i bruk igjen, men det nye auditoriet vil det ta en del ekstra tid på å 
tørke og reparere.  

Klatring på tak og hærverk 
Det har vært tilfeller av hærverk på skolen, og flere situasjoner der barn klatrer opp på 
skoletaket utenfor skolens åpningstid. Fint om foreldre følger med på dette, men det er 
viktig å påpeke at ingen andre enn politiet har autoritet til å bortvise noen fra skolens 
eiendom. Man kan ringe 02800 for å gjøre politiet oppmerksom på dette.  
Oppfordrer foreldre og gode naboer til å hjelpe til med å passe på skolen, og varsle når 
man ser dette. Skolen skal hjelpe til med det de kan, f.eks. få skikkelig utvendig belysning. 

Skolefoto 
Det er kommet enkelte klager på skolefoto, spesielt knyttet til portretter. Det kommenteres 
på at de virker stive, oppstilt og at det er dårlig kvalitet på lys og farger.  
Det kan skyldes dårlig tid til gjennomføring. Det foreslås å redusere portretter til å gjelde 1. 
4 og 7. trinn, slik at man får tre portretter i løpet av barneskolen.  

AKS 
Foreldre må selv komme og hente, og det er ikke mulig å ringe for å gi beskjed om 
endringer etter klokka 12. Dette er også telefonen AKS kan bruke til å gi meldinger ut på, 
så det reduserer muligheten til å gi viktige beskjeder.  
Det er laget en liten brosjyre med regler og rutiner på AKS om dette som er utdelt til alle 
foreldre.  
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FAST  Informasjon fra gruppene 

Disco 
Disco planlegges andre tirsdag i februar for 2. – 7. trinn. Disco-gruppa må kontakte 
fjorårets arrangører for å få tilgang til erfaringstall, innkjøpslister osv.  
Alle i FAU og vararepresentanter (klassekontakter) må stille opp på popcorn-pakking 
dagen før, og som vakt på selve dagen. Andre foreldre som også har lyst å bidra kan også 
melde seg til FAU-representant for klassen.  

Trafikkgruppa 
Det er etablert kontakt med trafikkansvarlig i FAU på Teglverket. Det skal jobbes for bedre 
merking, skilting og lys ved alle overganger, tilsvarende Marienlyst, Trasop og Lakkegata. 
Det må undersøkes om lastebiler fra «Demenslandsbyen» i Hovinveien kan kjøre ut i 
Økernveien i stedet forbi skolen. Spesielt massetransport bør ikke ha problemer med å 
komme under jernbanebrua.  

Skole / IKT 
Om ikke brukstillatelse foreligger for fotballbanen innen 20.11 må gruppa engasjere seg.  
Behov for Natteravning på ettermiddag og kveld etterlyses. Dette anbefales fra bydelen 
som forebyggende tiltak. Det er mange nyinnflyttede i området og flere eksempler på 
lyssky aktivitet i parker og skolegårdene på kveldstid, både på Hasle og Teglverket. Hører 
med FAU på Teglverket og F21 om noen kjenner til om det er organisert noe derfra 
(Natteravning, altså).   

Temakveld 
Det har ikke lykkes å komme i kontakt med forelesere som har anledning og kan stille opp 
gratis for å snakke om praktisk matte.   
Alternative tema, kan være f.eks. «Tweens» spesielt rettet mot 5. – 7. trinn kan med fordel 
vurderes som alternativ. Forebygging og oppstart av Natteravning kan også være svært 
aktuelt som tema.  
AKS 
Det er undersøkt spisetid på AKS, og alle barn har avsatt 30 minutter til spising. Dette 
inkluderer rydding, vasking av hender osv, og det skal være minst 20 minutter til spising.  
FAU undersøker bakgrunn for hvorfor de kun én dag spiser uten underholdning (musikk, 
smartboard). Det må avklares om det skyldes at bygget ikke er mulig å bruke fullt ut ennå, 
eller om det er en fast ordning.  
Generelt inntrykk av at AKS får til mye innenfor de økonomiske rammene de har til 
rådighet, og at barna er trygge og godt fornøyde på AKS. De som har heltidsplass bidrar 
med penger som kommer svært godt med til drift og tilbud, og alle som har råd til dette 
oppfordres til å bidra på denne måten.  
AKS har også fått fin omtale i artikkel i Aftenposten, der man bl.a kan vise til at barn spiser 
mye mer fisk:  
https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/i/8mVX1w/prosjektet-faar-barna-til-aa-
syvdoble-fiskeinntaket-slik-faar-du-barna-til-aa-spise-fisk-hjemme 
 

 17. mai 
FAU har ikke noe ansvar for gjennomføring av 17. mai-arrangement, og har tatt innspill 
om fortsatt felles feiring med Teglverket. Foreldre på 3. trinn, rektor på Hasle og AKS er 
forespurt og tilbakemelding er at avgjørelsen om lokal feiring på Hasle støttes.  
Det kan selvsagt vurderes om felles arrangement i 2021, og det må uansett samarbeides 
om innkjøp, korps, lokale sponsorer med mere.  

 
Saker til neste møte: 

-  


