
FAU-MØTEREFERAT JANUAR 2020 

MØTEDATO 07.01.2020 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 Øyvind 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: 03.03.2020, 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:  

Status nye Hasle skole 
Fotballbanen er nå endelig mulig å bruke. Lysmastene blir skiftet ut til noen med svakere 
lysstyrke, og vil etter det også være mulig å bruke på kveldstid.  
Det er ellers andre småting ute som gjør at uteområdene ikke er helt ferdigstilt. Dette 
gjelder bl.a. klatrevegg, nytt gress etc. Dette tas mot våren eller så fort det lar seg gjøre.  
Det pipler fortsatt vann inn i bygg 5. Utbedring er i gang, men det vil ta ca. et år før man 
kan være sikker på at tettingen holder permanent. Dette gjør at arealene her ikke kan tas i 
bruk ennå. 

Lussekatter 
Skolen er veldig takknemlig for at foreldre også i år har bidratt med lussekatter. Dette er 
veldig populært og settes stor pris på! 
Elevundersøkelse 
Rektor kommer tilbake til resultater fra elevundersøkelsen i neste FAU-møte.  

Økonomi 
Ser ut som skolen har holdt budsjettet på plussiden i 2019. AKS går ca. i null og klarer å ta 
inn minus fra fjoråret.  

Strategisk plan 
Nye fagplaner fra Utdanningsdirektoratet kom rett før jul, og skolen jobber nå med dette 
for å innarbeide dette i skolens planer.  
Henvendelse om uteområdene 
Hasle skole har 16kvm uteområde per elev, selv om dette ikke er reelt mtp. hvilke områder 
som har vært åpen for bruk eller mulig å bruke. Samtidig så er skolen ikke fulltallig ennå, 
slik at kvm per elev antagelig er høyere enn angitte 16kvm..  
Det er 21 faste voksne ute i alle friminuttene, og 22 i storefri. Vikarer er alltid ute. AKS og 
sosiallærer er også ofte ute i løpet av friminuttene. I tillegg så har enkelte store elever fått 
rollen som «trivselsagenter», med egne vester, og som har i oppgave å sette i gang lek.  
Det er også høyttaleranlegg ute, som skolen planlegger å bruke til å spille musikk på en 
gang imellom.  
Lærertetthet 
Stort sett i mål på småtrinnet, men mangler noen få på mellomtrinnet. 
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FAST  Informasjon fra gruppene 

Disco 
Hallen er booket for andre tirsdag i februar. DJ og DJ-support fra 7. klasse (!) og lysutstyr 
er på plass, i tillegg er det mulig vi får sponset popcorn i løsvekt. Adgangsbånd kjøpes inn. 
Vaktliste sendes ut til alle FAU-representanter, og behov for ekstra foreldrevakter 
vurderes. Beredskapsplan ved uønskede hendelser, utløst alarm etc. må informeres om i 
forkant – innspill fra skolen på dette.  
Invitasjon sendes ut via Agnete og skolemeldingsappen i tillegg til å deles på Facebook, 
og via ukeplaner i klassene.  

Trafikkgruppa 
Lille Tøyen Borettslag har bedt om all stans forbudt i Haralds vei, ettersom det er flere 
biler som stopper nederst her.  
Det er undersøkt om lastebiler fra «Demenslandsbyen» i Hovinveien kan kjøre ut i 
Økernveien i stedet forbi skolen. Dette er ikke så enkelt på grunn av svingradius ut i 
Økernveien og begrenset høyde under jernbanen.  
Merking, lys og fartsmåling er tiltak som bør undersøkes av trafikkgruppa.  

Skolesituasjon / IKT 
Behov for Natteravning på ettermiddag og kveld etterlyses. Det er etablert avtale mellom 
FAU på skolene i nærområdet i samarbeid med SALTO og Bydel Grünerløkka at foreldre 
lager Natteravn-runder i nærområdet. f.eks. rundt Hasle kirke, Vinslottet, Frydenberg, 
Hovindammen, Fyrstikkalleen, Ensjø, Tiedemannsparken etc. Ber om innspill fra foreldre 
til områder som bør inngå i rute.  
Hasle har fått tildelt to vakter på tirsdag, fra 17-19 og 19-21. Det er behov for minimum 3 
foreldre per vakt, ca. 4 er ideelt. Ansvaret for vaktene rullerer mellom trinnene, og det 
utpekes en Natteravn-ansvarlig for Hasle skole.  
Avklarende møte for organisering fra FAU planlegges i slutten av januar med mulig 
oppstart i midten av februar.  

Temakveld 
Forslag til temakveld «Trygt nærmiljø» der forebygging og oppstart av Natteravning med 
innlegg fra SALTO, Bydel Grünerløkka mfl. er veldig kjekt også med tanke på at vi har 
bestemt oss for å gå inn i Natteravn-opplegg. Gruppa sjekker om når hallen er ledig.  
AKS 
Det jobbes for å få minibasen som spiser i klasserommet, på grunn tidligere problemer 
med støy, tilbake til å spise i Hallen. Det har tidligere blitt etterlyst meny, denne ligger nå 
ute på nettsidene.  
 

   

 
Saker til neste møte: 

-  


