
 

FAU-MØTEREFERAT OKTOBER 2015 

MØTEDATO 06.10.2015 REFERENT Morten M. Ræder 

 

Klasse Navn Initial Gruppe / rolle Epost Deltager 

- Maria Tindberg MT Rektor   

      

1A 
Henrik Solberg 
 

HS 
 

 
henrik@soemosolberg.net 
 

 

1B 
Morten M. Ræder 
 

MMR 
 

Nestleder / 
referent 

mmr@mmrark.no 
 

 

2A 
Gudrun Låte 
 

GL 
 

 
 

gudrunlate@yahoo.no 
 

 

2B 
Pia Camilla Aursand 
 

PA 
 

Temakveld-
utvalg 

piae_76@yahoo.no 
 

 

3A 
Kristtin Skogheim 
Lisa Kirkengen 

KS 
 

Leder 
 

krjanesk@online.no 
lkirkengen@gmail.com 

 

3B 
Linn Stalsberg 
 

LS 
 

 
 

linnsta@gmail.com  
 

 

4A 
 
 

 
 

 
 

  

4B 
 
 

 
 

 
 

  

5A 
Katharina Østensen 
 

KØ 
 

 
 

katharina.ostensen@gmail.com 
 

 

5B 
Tone Flood Strøm 
 

TFS 
 

 
tonefloodstrom@gmail.com 
 

 

5C 
Sofie Øiberg 
 

SØ 
 

 
sofiesverden@hotmail.com 
 

 

6A 
Claire De Wangen 
 

CDW 
 

Temakveld-
utvalg 

claire@dewangen.com 
 

 

6B 
Solveig Erlandsen 
 

SE 
 

 
solveig,erlandsen@gmail.com 
 

 

6C 
Robert Lalla 
 

RL 
 

Skolemiljøutvalg 
 

robert.lalla@politiet.no 
 

 

7A 
Kaja Hench Dyrlie 
 

KHD 
 

 
 

khd@nfi.no 
 

 

7B 
Hilde Skarnes 
 

HS 
 

AKS-kontakt 
 

hilde.skarnes@gmail.com 
 

 

7C 
Aina Evensen 
 

AE 
 

 
ainaeven@gmail.com 
 

 

 
Grupper: 

Trafikk TRA Tone (kontakt) 

Linn 

Katharina 

  

Skolebehov SBE Sofie (kontakt) 

Kristin 

Solveig 

  

Disco DSC Gudrun (kontakt) 

Aina 

Pia  

 

NESTE MØTE: 03.11.2015, klokka 18-20   
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06.10.2015 

Post Sak Ansvar 

 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.  

 

01.01 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.  

INFO 

01.02 Valg av leder, nestleder og referent 

Kristin valgt som leder, Morten som nestleder og referent.  

INFO 

01.03 Rektors halvtime 

Deling i nye klasser 

Dette ser ut til å gå veldig bra, og det er mye kontakt også på tvers av 
klasser. Dette følges opp gjennom bl.a. gruppeundervisning på skolen, noe 
som vil fortsette utover i året.   

Mobbing / utestengning 

I fjor var det et par klasser der det var problemer med utestengning. Dette 
har vært primært blant jentene, og det har fra skolens side vært vanskelig å 
avdekke. Skolen ønsker å jobbe videre med dette, og bli mer bevisst på 
denne problematikken. Dette er særlig noe som oppstår i pre-pubertets- og 
pubertetsalder, men kan gjerne forekomme i yngre alder.  

Rektor har planer om et større foreldremøte rundt dette temaet for å få det 
på dagsorden, også på hjemmebane. Rektor og Linn S har vært på seminar 
om mobbing, og fikk her mye informasjon og erfaringer fra andre som er 
viktig å videreformidle. Blant annet viser forskning at mobbing i større grad 
handler om utestengning, ”blikking” og lignende, og at dette nå i større grad 
erstatter den fysiske mobbingen blant gutter også.  

Trafikk 

 Tilbakemelding fra Teglverket at det er ønskelig med et samarbeid med 
FAU på Teglverket og Hasle skole om trafikkforhold på gangbro over 
Grenseveien. 

 Skolen har forhørt seg med kommunen om hvordan henvendelser til 
Bymiljøetaten skal foregå. Tilbakemeldingen er at alle henvendelser 
skal gå til postmottaket hos Bymiljøetaten, men at det ikke er viktig om 
det er FAU, skolen eller beboere som sender inn.  

 Det er nå åpent for at alle barn kan sykle til skolen. Men det oppfordres 
fra Politiet at barn ikke sykler alene før de har fått sykkelopplæring, og 
at foreldre sykler sammen med barna.  

Svømming 

Det er kommet strenge kompetansekrav til svømming i skolen. Foreldre 
oppfordres til å ta med ungene og hjelpe til med dette, da den tiden skolen 
er gitt av kommunen til å nå kompetansemålet – 10 timer i løpet av 4. trinn - 
ikke er tilstrekkelig.  

Nye Hasle skole - oppussingprosjekt  

Tegninger for den nye skolen ble gjennomgått i møtet. Det planlegges nå 
for 4-parallell med en gang, og bygningsmassen er disponert på tomta.  

 Det ligger nå an til at fotballbanen beholdes i størrelse, men plasseres 
langs med Haralds vei i stedet for Hovinveien.  

 Rektor ønsker at bygningene skal inspirere og brukes til læring, og har 
fått til en workshop med Vitensenteret og Teknisk Museum for å finne 
muligheter til å bruke utsmykningskomiteen og landskapsarkitekten til å 
bidra til dette.  

 Rektor har hatt en runde med tilbakemelding fra alle klasser gjennom 
elevrådet og sendt disse til kommunen. 

INFO 



 

06.10.2015 

 Det er nå besluttet at hele skolen beholdes på Hasle til oppussingen 
starter, da paviljongen blir stående et ekstra år. Det ligger dermed ikke 
an til at flere elever blir sendt over til Teglverket fra Hasle til neste år.  

Kommentarer fra FAU på dette:  
Fotballbanens plassering kan gi mer støy. Kan det gjøres noe for å 
begrense dette? Regler for bruk av banen mtp. klokkeslett etc? Det ønskes 
også redegjort for hvordan skjermingen av de minste barna blir gjennom 
eventuell inndeling av skolegården.  Hvordan er tilkomst til 
skolehelsetjeneste tenkt? Det ble også spurt om graden av elevenes 
medvirkning.  

Det er nå besluttet at hele skolen beholdes på Hasle til oppussingen starter, 
da paviljongen blir stående et ekstra år.  

01.04  Valg av medlemmer til grupper 

Trafikkgruppa:  Tone (kontakt), Linn, Katharina,  

Skolebehovsgruppa:   Sofie (kontakt), Kristin, Solveig 

Disco: Gudrun , Aina, Pia 

KFU (kommunalt foreldreutvalg): 4. trinn?  

AKS-kontakt: Hilde 

SMU:  Robert 

Temakveld:  Claire, Pia 

INFO 

01.05 Skolearrangement – høstutstilling og 17. mai 

6. trinn er godt i gang med årets høstutstilling.  

3. trinn har etablert kontaktpersoner for 17. mai komitee. Kristin Grøntoft har 
lister fra forrige års 17. mai. En viktig erfaring fra i fjor er at det er viktig å 
utpeke en komitéleder for å koordinere arbeidet, og at det bør lages 
skikkelige lister som distribueres i type Dropbox.  

Det ble diskutert hvor lett det vil være å samarbeide med FAU på 
Teglverket om felles arrangement utover inneværende år. Det er naturlig at 
man på sikt etablerer hver sine tradisjoner, men det er OK at vi dette året 
samarbeider om 17. mai. Diskusjonen vil tas opp igjen i fellesskap med 
Teglverket.  

INFO 

01.06 Trygg skolevei 

 Haraldsvei: Mye trafikk, høy fart i forhold til liten vei.  

 Overgang i Hovinveien: Ofte feilparkerte biler i overgangen. Mulighet 
med skravering innen 5-meters sone, pullerter eller lignende? 

Trafikkgruppa bes om å lage en oversikt over skoleinntaksområdet der 
potensielle faremomenter kartlegges slik at vi får en systematisk innsats.  

TRAFIKK-
GRUPPA 

  


