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Klasse  Navn  Gruppe / rolle  E-post  

1A  Anne Cathrine 
Christophersen 
Ketil Jørgen Winther Løkke 

 AKS-kontakt 

  

ac@brandonharvest.no 

ketil@maskinen.no 

1B  Peder Berg Larsen   
Ingjerd Helene Mørck 

Temakveld pederblarsen@gmail.com 
ingjerd100@yahoo.no 

1C  Bjørn Christian Schirmer 
Iuliana Platon 

SMU + trinnkontakt 1.-4- bjoernschirmer@gmail.com 
iuliaplaton@hotmail.com 

1D  Pål Andreas Almark 
Johanne Elisabeth Hay 

Skolesituasjon paal.almark@gmail.com 
johanne.hay16@gmail.com 

2A  Pernille Christiansen  Skolesituasjon pernillemc@gmail.com 

2B  Souhaila Benmoussa 
Marius Fossøy Mohaugen  

 Souhaila_B86@hotmail.com  
Mariusfm@gmail.com  

2C  Lene Bøen 
Eivor Fredriksen 

 leneboen1@gmail.com 

2D  Karoline Berg-Eriksen 
Sarah Soon Malling 

Styremedlem + 
trinnkontakt 5.-7.  

bergeriksen@gmail.com  
sarah_soon@hotmail.com  

3A  Renate Birkeli  
Vivill Oftedal Andersen 
 

Ravning renatebirkeli@hotmail.com 
 vivill_a@hotmail.com 

3B  Ann-Mari Røng 
Christian Ekker Larsen 

Disco annmarir@gmail.com 
christian.ekker.larsen@gmail.com 

3C  Ingeborg Mork-Knutsen  
Mette Mila   

Leder morkknutsen@gmail.com  
mette.mila@gmail.com    

3D  Rita Røang 
Anja Lillegraven 

Sekretær Ritaroang@gmail.com  
anja.lillegraven@gmail.com 
 

4A  Roger Majdek  
Hanne Kristine Aanerud 
Fjeldstad 

Nestleder roger.majdek@gmail.com  
hkafjeldstad@gmail.com 

4B  Guri Rosen  Disco guri.rosen@arena.uio.no 

4C  Hege Wikan  
Pernille 
Anna Lena Blom 

 Kasserer hegewk@gmail.com 
Pernilla@pernillaho.com   

4D  Ida Holdhus Temakveld Ida.Holdhus@gmail.com 

5A  Janne Hafslund Trafikkgruppa janne1802@osloskolen.no 

5B  Synnøve Seljeflot 
Tone Innerdal 

Disco synnovs@hotmail.com 
tone.innerdal@gmail.com 
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5C Ingunn V. Paulsen  Trafikkgruppa ingunpaulsen@gmail.com 

5D Rine Anette Bøhagen 

Simensen 

Kaja Rambæk Holmboe 

Bang 

 Skolesituasjon rine.simensen@statnett.no 

kajarhb@gmail.com 

  

6A  Inger Tvenning   
Elisabeth Dreier Sørvik 

Ravning inger.tvenning@gmail.com 
elisabeth.dreier.sorvik@gmail.com 

6B  Anna Blom Trafikkgruppa  

7A  Helga Ranes Disco helga.ranes@gmail.com 

7B  Katharina Østensen Trafikkgruppa katharina.ostensen@gmail.com 
 
 

 
 

Grupper: 

 
Trafikk: Ingunn Paulsen 

(5C) 
Janne Hafslund 
(5A) 

Anna Blom 
(6B) 

Katharina 
Østensen (7B) 

Skolesituasjonen / IKT  Pål Almark (1D) Rine Anette 
Bøhagen (5D) 

Pernille 
Christiansen  
(2A) 

 

Disco:  Ann-Mari Røng 
(3B) 

Synnøve 
Seljeflot (5B) 

Helga Ranes 
(7A) 

Guri Rosen 
(4B) 

Temakveld Peder Berg 
Larsen (1B) 

Ida Holdhus 
(4D) 

  

Ravning: Inger Tvenning 
(6A) 

Renate Birkeli 
(3A) 

  

 

 

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 21/22 er første onsdag i måneden 18-20, med forbehold om 
endringer.  

 

  

FAST Rektors halvtime 

Fungerende rektor Anette Kristiansen orienterte 
● Skolens digitale satsing 

○ Spørsmålet om hva som  menes med at Hasle skal bli “iPad-skole” har 
blitt meldt inn. Anette svarte at målet var å bli et skole med digital satsing 
-  iPad skal være et verktøy til læring. 

○ iPad gir i tillegg gode muligheter for tilpasset opplæring. 
○ Skriving er en grunnleggende ferdighet i likhet med digitale ferdigheter. 

Digitale verktøy skal brukes  i sammenheng med øvrige pedagogiske 
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verktøy og det skal være en helhetlig strategi. De ansatte ved skolen blir 
bevisstgjort på dette,, blant annet  blir det gjennomført kursrekker via 
TeachMeet  

○ Fokus er på “aktive elever i egen læring”, dette er  i henhold til nye 
læreplaner (Fagfornyelsen.) 

○ Finnes det en oversikt over hva de ulike appene på skole-iPadene 
inneholder? Anette melder inn at det er ønskelig at en oversikt blir 
tilgjengelig for de foresatte..  

 
● Skolebøker (spesielt på 5.trinn) 

○ Trinnet mangler oppdaterte lærebøker etter fagfornyelsen, det manglet 
også læreverk forrige skoleår. 

○ Trinnet er prioritert for innkjøp av læreverk 
○ Det diskuteres om skolen først skal teste ut læreverk (i enkelte fag) før 

innkjøp av fulle klassesett blir gjennomført  (læreverk skal etter planen 
kjøpes inn før jul i år.) 

 
● Driftsstyremøte 11.10.21 

○ Anette ble innstilt på førsteplass til rektorstillingen. Innstillingen ble 
godkjent av Driftsstyret. 

 
● Skolen opplever mye problemer med hærverk: 

○ Det er et særlig problem med knusing av ruter for tiden, stadige 
reparasjoner er kostbart for skolen (en rute ca 25000,-). Problemer med 
løs brostein som kan plukkes løs og  kastes. 

○ Skolen vil søke om tillatelse til midlertidig kameraovervåking. 
○ Spørsmål fra skolen om ravning kan forskyves til et senere tidspunkt 

(etter kl 20). FAU og Ravnegruppa vil diskutere videre om tidspunkt bør 
endres.. 

○ Problemene i nærmiljøet forøvrig virker å være mindre. 
 

 Etablering av stiftelsen 

 
Ingeborg orienterte om bakgrunn og arbeidet så langt. Etableringen av FAU som stiftelse 
vil formalisere FAUs arbeid i mye større grad enn tidligere. 
 
Roger informerte om utkastet til vedtekter gjennomgikk dette med mulighet for innspill fra 
FAU. 
 
Natteravnkoordinator og trinnkontakter for henholdsvis 1.-4. og 5.-7 trinn er foreslått som 
faste roller i FAU. 
 
Retningslinjer for tildelinger trenger ikke vedtektsfestes, det er tilstrekkelig at vi henviser til 
retningslinjene i vedtektene. 
Roger presenterte utkastet til retningslinjer. FAU diskuterte hvordan disse retningslinjene 
bør utformes,  Diskusjonen tas opp igjen under neste FAU-møte 03.11.21 
 
Styret for stiftelsen ble valgt med følgende medlemmer: 
Leder: Ingeborg Mork-Knutsen 
Nestleder: Roger Majdek 
Sekretær: Rita Røang 
Kasserer: Hege Wikan 
Styremedlem: Karoline Berg-Eriksen 
 
 

 Utkast til årshjul 

Ingeborg presenterte utkastet. 
Legges på Dropbox 
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 Etablering av de ulike gruppene og rollene i FAU 

Ida Holdhus gikk gjennom de ulike gruppene og rollene i FAU og fordeling av dette. De 
fleste representantene har nå en gruppe eller en rolle. 

 Ravning 

Inger orienterte 
Deltok på møte med SALTO og en rekke andre aktører der tema var status for nærmiljøet: 

● Situasjonen har roet seg rundt  Hasle Torg og Teglverket skole. En ser imidlertid 
et økt problem på Løren. 

● Utekontakten er til stede i området  tirsdager og torsdager mellom kl. 14 og 20 
● Det er behov for tilstedeværelse etter klokken 20:00 og ev. på lørdager 
● Kan “Trygt nærmiljø” være en mulig temakveld?Det var en suksess forrige gang 

det ble gjennomført. Sendes videre til Temagruppa. 
● Ravnegruppa kan ev. be om Innspill fra SALTO på tidspunkter og dager der det er 

mest ønsket at vi ravner? 
 
 

 Lyktestolper i Tøyenparken 

Nye lyktestolper i Tøyenparker er plassert slik at de ødelegger for akebakken. 
Skolesituasjongruppa ser videre på om FAU skal melde dette til Bymiljøeetaten 

 Hvordan melder vi  inn saker til FAU-møter? 

Saker meldes til Haslefau@gmail.com  senest 7 dager før møtet finner sted. 
 
Denne adressen bør dessuten  også meldes til skolen som kontaktadresse til skolen og 
gjøres tilgjengelig på nettsidene til skolen. 

 Kan det være aktuelt å etablere samtalegruppe for barn på delt bosted (etter 
eksempel fra blant annet Vinderen skole).  

Sosiallærer og helsesykepleier ved Hasle skole har bedt FAU om å lodde interessen for et 
slikt tilbud.  

Dette er tilbud som har eksistert tidligere ved Hasle skole  (i tiden før Brynseng og 
utbygging). FAU melder tilbake til skoleledelsen at dette er et ønsket tiltak slik at skolen 
kan følge opp dette videre. 

 
 

 Trafikkvakter til skolepatrulje 

Janne minnet om at FAU-representantene har ansvar for å fordele vakter de dagene 
klassen er satt opp på vakt. 
 
Trafikkgruppa kan selv melde aktuelle saker videre til skolen ved behov: det er ikke 
nødvendig å vente til etter det er diskutert i FAU 

FAST Informasjon fra gruppene 

Utgikk da gruppene ikke var etablert i forkant av dette møtet.. 
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