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MØTEDATO 03.03.2020 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. Christensen  te@mustadeiendom.no 
viktigper@yahoo.no 

2B Elisabeth Njøs Hatle 
Åsne Leigland Holtet  elisabeth.njos.hatle@nav.no 

asnelh@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: 14.04.2020, 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 var syk og ass. Rektor forhindret fra å komme. Punktet utgår derfor i mars-møtet. 
 

 
 

FAST  Informasjon fra gruppene 

Disco 
Bra jobba av disco-komitéen og stor takk til alle våre sponsorer! Det kom inn over 15.000,- 
og pengene deles i år likt mellom elevrådet og FAU.  
Det planlegges å registrere FAU Hasle skole som egen forening, slik at vi kan opprette 
konto i banken. Se: 
https://www.fug.no/kan-fau-og-andre-utvalg-opprette-en-bankkonto.5187943-474373.html 

Trafikkgruppa 
Trafikkgruppa har gjennomgått trafikksituasjonen og ser at det er storstilt bygging og 
tilflytting i området uten at trafikksituasjonen er regulert annerledes enn tidligere. Gruppa 
planlegger derfor å sende et felles bekymringsbrev til bymiljøetaten på vegne av FAU på 
Hasle og Teglverket, skolene, og barnehagene i området. Hovedpunkt er å få på plass 
tiltak som:  

• Innføre «Hjertesone» rundt Hasle og Teglverket skoler 
• Øke politiets nærvær for å hindre brudd på trafikkloven 
• Sette opp lysende Skole-skilt på spesielt trafikkerte fotgjengeroverganger. 
• Innsnevre kjørebanen for biler på spesielt trafikkerte fotgjengeroverganger. 
• Senke fartsgrensen der det ferdes skolebarn til 30. 
• Innføre fotobokser. 
• Igangsette arbeid med en trafikkanalyse for å kartlegge om veiene er bygget slik 

at de faktisk er dimensjonert for det antall biler som passerer daglig. 
• Øke belysning, særlig i Hovinveien, der det vinterstid oppleves spesielt 

uoversiktlig. 
• Avvikle parkering i Hovinveien mellom Øysteins plass og Haralds vei.  

Det settes dato for oversendelse, for å sikre at tilbakemeldingen gis uavhengig av om alle 
inviterte har signert.   

Skolesituasjon / IKT 
Se eget punkt om ravning 

Temakveld 
Innspill til temakveld etter påske vurderes på neste møte 
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AKS 
Helen (3c) melder tilbake fra møte med AKS:  

- Trivselsundersøkelsen gjennomgått. Viser bra score på AKS 
- Fokus på kompetanseheving blant ansatte 
- Tilbakemelding om overdreven telefonering fra foresatte til barn på AKS. Dette 

krever nesten en hel stilling for å håndtere. Minner om at regelen er at beskjeder 
for dagen skal komme på SMS før klokka 12, andre henvendelser skal sendes på 
epost. Dette er blitt tatt opp på foreldremøtene.  

- Vanskelig å få til spising i hallen for 1. – 2. trinn, som er for urolige. Dette fungerer 
bedre for 3. og 4. trinn og spising vil holdes adskilt fremover.   

- Det legges opp til to planleggingsdager på AKS før skolestart i uke 33 

SMU 
Første SMU-møte avholdes 9. mars 

  Valg til driftsstyret 
3 varamedlemmer til driftsstyret valgt. Medlemmer er:  

- Anna Blom annalenablom@gmail.com – 2C 
- Hege Wikan hegewk@gmail.com – 2C 
- Arild Johan Takvam-Borge ajotabo@gmail.com – 4B 

 

 Hasleforeldrenes forening til støtte for leirskole 
Dagens styreleder Gard Haglund går ut, da han fra høsten 2020 ikke lenger har barn på 
skolen. Robert Lalla og Åste Herheim blir sittende som representanter.  
Silje Gamstøbekk fra 1D velges som nytt styremedlem fra FAU.  
Overskudd fra Høstutstillingen og 17. mai går til foreningen, som har øremerkede midler 
for å dekke utgifter knyttet til leirskole, primært bussing. Selv om Oslo kommune dekker 
leirskoler, gjelder ikke dette opphold utenfor en viss radius fra Oslo. Hasle skoles leirskole 
ligger i Jotunheimen, utenfor dette området. For å sende to klasser dit behøves én buss i 
to hele dager, som koster ca. 25.000,- Om få år vil dette koste ca. 50.000,- per år, 
ettersom vi trenger to busser med fire parallelle klasser. I dag har foreningen ca. 300.000,-
på konto, og det har vært gode inntekter de siste årene.  

 Orienteringssaker 

Dagravning 
7A og 7B starter med dagravning tirsdag 10. mars fra 17-19 og 19-21. Det er minimum 3 
stykker som går, pluss en vara. Ravnene går med gule vester som gjør det lett å kjenne 
dem igjen. Infobrev til foreldre og veiledning til Dagravner sendes ut i egen epost.  
Petersborgvillaen 
Petersborgvillaen blir bydelshus med variert tilbud til større barn og ungdom, men også 
voksne. Det jobbes med å få på plass et program og sikre en lokal forankring. Det blir 
både gratis tilbud og aktiviteter som koster litt, men primært drives på selvkost.  

POP-UP Løren 
Nytt værested i Lørenveien 44 for unge fra 7. klasse og oppover. Drives av bydel 
Grünerløkka. Åpent fra 14-18. Se vedlagt invitasjon 
Sparebankstiftelsen 
«Arena for tilhørighet» – støtte tiltak for å skape bedre lokalmiljø. Noe å merke seg med 
tanke på søknad til høsten. Kanskje i samarbeid med Teglverket?  

 


