
 

 

FAU-MØTEREFERAT SEPTEMBER 2016 

MØTEDATO 06.09.2016 REFERENT HENRIK SØMO SOLBERG 
 

Klasse Navn Initial Gruppe / rolle Epost 

- Maria Tindberg MT Rektor  
     
1A     
1B     

2A Henrik Solberg 
Kristian Skeie 

HS 
  henrik@soemosolberg.net 

kristianskeie@gmail.com 

2B Morten M. Ræder 
Per Christian Helme 

MMR 
 

Nestleder / referent 
 

mmr@mmrark.no 
pchelme@gmail.com 

3A Gudrun Låte 
Astrid Bjerkås 

GL 
 

  
 

gudrunlate@yahoo.no 
astrid.bjerkas@gmail.com 

3B Pia Camilla Aursand 
Ellen Gulliksen 

PA 
   piae_76@yahoo.no 

emgull@online.no 

4A Kristin Skogheim 
Lisa Kirkengen 

KS 
 

Leder 
 

krjanesk@online.no 
lkirkengen@gmail.com 

4B Sigurd Myhre 
Sonja Holterman 

SM 
 

 
 

sigurd.myhre@gmail.com 
sonjasin@online.no 

5A Kathrine Flydal 
Linda Tillier 

KF 
 

 
 

katfl@online.no 
linda.tillier@gmail.com 

5B Unn Røyneland 
Ulrikke Ohrvik 

 
 

 
 

unn.royneland@iln.uio.no 
Ulrikke.Ohrvik@omd.com 

6A Katharina Østensen 
Jonathan Romm 

KØ 
 

 
 

katharina.ostensen@gmail.com 
jonathan.romm@aho.no 

6B Tone Flood Strøm 
Trine Bekkby 

TFS 
  tonefloodstrom@gmail.com 

trine.bekkby@niva.no 

6C Sofie Øiberg 
Børge Romsloe 

SØ 
  sofiesverden@hotmail.com 

bromsloe@hotmail.com 

7A Claire De Wangen 
Tonje Kristensen Solheim 

CDW 
 

  
 

claire@dewangen.com 
tonje74@gmail.com 

7B Solveig Erlandsen 
Camilla Bøckmann 

SE 
  solveig.erlandsen@gmail.com 

cbockman@broadpark.no 

7C Robert Lalla 
Trond Næss 

RL 
 

  
 

robert.lalla@politiet.no 
ton@adv-furuholmen.no 

 

 
Grupper: 

Trafikk TRA Tone (kontakt) 
Linn 
Katharina 

  

Skolebehov SBE Sofie (kontakt) 
Kristin 
Solveig 

Unn  

Disco DSC Gudrun (kontakt) 
Aina 
Pia  

 

NESTE MØTE: TIRSDAG 11.10.2016, klokka 18-20   



 

06.09.2016 

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.  

 

1/16-17 Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden forrige møte 
Godkjent.  

INFO 

2/16-17 Rektors halvtime 
1.  Rektor informerte om mobbeprogram:  

Skolen har tidligere jobbet med mobbing gjennom Olweus programmet.  
Fra dette skoleåret har skolen kommet med i programmet ”de utrolige 
årene” Det første året skal alle ansatte gjennom 42t med kursing, og alle 
ansatte har alt hatt en dag med kursing dette skoleåret.  
FAU får kontakt med de utrolige årene for å se på muligheten for kursing av 
foresatte også.  
I sammenheng med dette har skolemiljøutvalget laget ett årshjul med tanke 
på godt skolemiljø. Elevene har vært med på dette gjennom elevrådet, og 
kommet med innspill til aktiviteter som kan bedre skolemiljø.  
 

2. Skoleovertakelse: 
Skolen ønsker foreldreovertakelse av skolen i februar. 
1.februar (uke 5) for 1-3 trinn. 
8.februar (uke 6) for 4-7 trinn.   

3. Flytting til ny skole (Brynseng skole fra skoleåret 17/18) : 
Hele skolen får plass på Brynseng. Brynseng skole starter samtidig 
opp selv med 6 klasser (2 klasser på 1-2-3 trinn.) 
Det er mulig i forbindelse med nye skolegrenser som skal på høring 
denne høsten at Hasle vil få 4 førsteklasser allerede fra skoleåret 
17/18, noe rektor er positiv til.  
 
Ass.rektor har som arbeidsoppgave dette skoleåret og forberede 
flytting til ny skole; hva skal tas vare på fra gamle Hasle skole, hva 
skal flyttes med, og hva skal kastes. Ass.rektor jobber også med 
plan for bussing som vil være klar til våren.  
 
Skolen ser for seg 3 hentepunkter som er trafikksikre: Keyserløkka, 
Marienfryd og Lilleberg (?)  
Det vil være personale fra skolen tilstedet på hentepunktene både 
morgen og ettermiddag. I starten også om bord på bussene.  
Det vil bli skolestart til forskjellige tider (f.eks 8.30, 8.45, 9.00)  for 
de forskjellige trinnene for å begrense antallet busser som skal 
kjøre samtidig. 
FAU lurer på hvordan skolepatrulje ved gangfelt skal løses i 
bussperioden? 
  

4. Hasle skole er 70 år i 2017.  
Skolen ønsker at dette feires før skolen flytter til Bryn, og ser for 
seg sommerfest i mai/juni. Hvem vil sitte i festkomitè sammen med 
de ansatte på skolen?  
 

5. Trafikk rundt skolen:  
Rektor har fått tilbakemelding om mye råkjøring rundt skolen, og 
oppfordret alle til å gi beskjed til politi /bymiljøetaten om de opplever 

INFO 



 

06.09.2016 

råkjøring på barnas skolevei.  
 

 3/16-17   Informasjon fra gruppene 
Trafikkgruppa: 

-    Se punkt 5 fra rektor. 
-   Trafikkgruppa er bekymret for all anleggstrafikken som er flere 

steder i Grenseveien og Hovinveien og som skaper farlige 
situasjoner, og endring av skoleveien nesten hver dag for barna 
som kommer den veien.  
 

Skolebehovsgruppa:  Hva skjer når Teglverket og Hasle har 6 klasser 
som skal begynne på ungdomsskolen og Teglverket bare har 4 
ungdomsskole klasser? Rektor informerte om at ny skole lik Teglverket vil 
stå klar på Ensjø ca 2020, og at nye skolegrenser vil gjøre at noen klasser 
vil starte på ungdomsskolen der.   
 
Disco : Ikke startet opp arbeidet med disco til vinteren 2017 enda. 
 
KFU (kommunalt foreldreutvalg): Hva er kommunens plan for bygging av 
svømmehaller i forbindelse med bygging av nye skoler? Det er bygd ny 
skole på Teglverket uten svømmehall, det samme på Frydenberg 
ungdomsskole. Nye Hasle er også prosjektert uten svømmehall. 
  
AKS-kontakt: Ingen saker siden sist. 
 
SMU: Har jobbet med årshjul, se rektors informasjon over.   
 
Temakveld :  
Forslag til skoleåret 16/17: årlig temakveld i løpet av høsthalvåret om 
nettvett. Det vil alltid være aktuelt og både Redd barna og barnevakten 
holder slike kurs. 
Barnevakten sitt opplegg har også en del for barna i skoletiden. Teglverket 
hadde temakveld om nettvett fra barnevakten i mai/juni 2016.   
 
I løpet av skoleåret: temakveld om de utrolige årene.  
 

 

4/16-17  Evt.  
- Nødvendig vedlikehold 

Selv om skolen skal rives etter dette skoleåret ønsker FAU at 
skolen sørger for nødvendig vedlikehold slik at barna trives:  
- det må være låser som fungerer på toaletter 
- det må byttes lyspærer når de går 
- det må fylles på med dopapir, tørkepapir og såpe når det er tomt.  
- ……  
SMU Følger opp saken for FAU.  

- I forbindelse med Årshjulet står både FN-dag, dignity day og 
Nyabondo på programmet. FAU synes det holder med FN-dag og 
Nyabondo. Kan skolen vurdere å kutte ut dignity day?  
FAU ønsker skolens tilbakemelding på dette.  

- I avviklingen av Nyabondoløpet ønsker FAU mindre fokus på 
penger, og hvilke virkemidler skolen bruker ovenfor elevene for å få 
inn penger.  
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FAU ønsker anonym innbetaling av penger, og større fokus på hvor 
flinke elevene er til å løpe runder, fremfor hvor mye penger de får 
inn.  
 

- Barneran i nærområdet 
FAU oppfordrer alle foresatte til å bry seg og blande seg inn om det 
er noe som ser mistenkelig ut i nærområdet. Kontakt også politiet 
om det er noe som ikke ser riktig ut.  
 

- Foreldremøter 
 FAU informere om at FAU kan være bindeledd mellom foresatte og 
skolen. FAU kan stille med bisitter på møter melom skole og 
foresatte.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 -  
 

 

  


