
FAU-MØTEREFERAT 01.12.2021 

MØTEDATO 01.12.2021 REFERENT Rita Røang 

 

Neste møte:.11.01 -  Personalrommet, Hasle skole 

 

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 

Ravning 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 
Pernilla Ho 

 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 

5C Ingun V. Paulsen  Trafikkgruppa ingunpaulsen@gmail.com 
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5D Rine Anette Bøhagen 

Simensen 

Gry Bang 

 Skolesituasjon rine.simensen@statnett.no 
grybang@hotmail.com 

  

6A  Inger Tvenning   
Elisabeth Dreier Sørvik 

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

6B  Anna Blom Trafikkgruppa annalenablom@gmail.com 

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

7B  Katharina Østensen 
 
 

Trafikkgruppa katharina.ostensen@gmail.com 
 
 

 
 

Grupper: 

 

Trafikk: Ingun 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) Lene Bøen (2C)  

 

FAST Godkjenning av referat, innkalling og dagsorden forrige møte  

Godkjent. 

 

Møter for skoleåret er allerede planlagt, første onsdag i måneden 18-20, med forbehold 

om endringer.  

FAST Rektors halvtime 

 

Bemanningssituasjonen er fremdeles utfordrende  

• Flere som sluttet  

• Mye sykefravær 

 

Skolen er fremdeles ikke pålagt TISK 

• Mer enn 20 tilfeller på en skole – skolen tar kontakt med bydelsoverlegen ved 

behov for avklaringer 

 

Driftsstyremøter 

• 4 ordinære møter pr år. + januarmøtet for behandling av budsjett. 

• FAU-leder og vara skal stille fra AKS. Til desembermøtet stiller vara. 

• Møte i Skolemiljøutvalget i forkant av driftsstyremøtet 

 

Elevundersøkelsen (5.-10 trinn) og Trivselsundersøkelsen 1-4.trinn 
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• Gir god informasjon om trivsel 

• Skolen ser at de må jobbe mer med elevmedvirkning, som er en viktig del av LK20 
(den nye læreplanen) 

o Dette blir et viktig punkt i ny strategisk plan for 2022 
 

Gode resultater på nasjonale prøver 

• Økt antall elever på nivå 3 (høyeste nivå) siden sist for alle områder. 

• Skolen ser nærmere på resultatene for å se på utviklingsområder 

 

Oppfølging av innkomne spørsmål 

• Hjemmesiden er nå oppdatert etter tilbakemelding på at informasjonen trengte å 

bli oppdatert for iPad og IKT. 

• Spørsmål om elevrådsrepresentanter skal inviteres til et FAU-møte: Bedre å møte 

med kun leder og nestleder fremfor hele FAU, også fint om rektor kan være med 

og at spørsmål sendes elevrådet på forhånd 

• Spørsmål om innspill til aktuelle formål søknad om midler til aktiviteter via FAU. 

o Bidra til å styrke klassemiljø og skolemiljø 

o Forutsigbarhet – gjerne tildelinger til bestemte trinn 

▪ FAU trenger tilbakemeldinger på type aktiviteter på hva dette 

kan være og hvilke trinn som er aktuelle 

▪ Innspill på at det gjerne kan være en kombinasjon av egne 

innsamlede midler og midler fra FAU 

• Koronasmitte – skolen forholder seg til beskjeder fra styrende myndigheter. 

o Rutiner for varsling ved smitte i en klasse? Skal foreldre varsle lærer, slik 

at lærer igjen kan varsle videre? Rektor vil sende ut skolemelding med 

informasjon. 

• Revurdering av firma for skolefotograf neste år. Fotografene setter selv opp 

timeplaner 

• Informasjonsflyt skole-hjem 

o Skolen ønsker å jobbe med dette, men trenger flere konkrete 

tilbakemeldinger på hva dette går på. FAU v/leder melder dette tilbake til 

rektor 

• Spørsmål om hospitering på høyere klassetrinn for elever med høy 

læringspotensiale: når koronasituasjonen er over vil dette komme i gang igjen. 

o Dette ses også i sammenheng med elevmedvirkning 

• Utfordringer ved klassemiljø tas opp igjen neste møte 

 

 

 Presentasjon ved Nabolagshuset Petersborg 

Ved Emma Susanne Hidas – prosjektleder. 

Presentasjonen følger referatet. 

Etterskole-tilbudene er gratis og skal være lavterskel. 

De ser på muligheten for å gjøre NoAKS for 5.trinn gratis (eller rimeligere) 

 

Nabolagshuset informerer mye om aktiviteter på Facebook-sidene sine 

 



Innspill fra FAU: 

• Mange ønsker seg mer uforpliktende aktiviteter– eller påmelding uke til uke. 

Dette vil gjøre det enklere å bruke tilbudet. 

o Det er mulig å melde seg på og teste tilbudet. Nabolagshuset skal 

formidle dette tydeligere i fremtiden. 

• Aktiviteter for gruppen 10-15 år? Fast ukedag f.eks med et uforpliktende tilbud. 

Dette er også ønsket fra Nabolagshuset å få i gang et slikt tilbud. 

• Arrangere "temaaktiviteter" for de eldre gruppene a la Gatemekling (Røde kors). 

Miljøfremmende, teknikker 

 

 Innkomne saker: 

 

• Klasseinndeling på 7.trinn 

o Skolen har nettopp gjennomførtreorganisering av trinnet og etablert 3 

læringsgrupper på trinnet på tvers av de opprinnelige 2 klassene 

o Skolen begrunner dette med at det er en del av opprustning av elevene 

til ungdomsskolen 

o Foreldre ønsker å beholde klasseidentiteten på tvers av gruppene og det 

er stort engasjement i foreldregruppa. Formålet fremstår som uklart og 

foreldre savner både informasjon på et tidligere stadium i prosessen og 

mulighet for involvering. 

o Skolen skal gi foreldregruppa mer utdypende begrunnelse, det skal også 

avholdes et felles foreldremøte på trinnet. 

 

• Klasser til ungdomsskolen  

o Ved F21 ble det innført en ny praksis i fjor som medfører mindre 

medvirkning fra elevene på klassesammensetningen. 

o Det er et spørsmål om hva som vektlegges av sosiale vs faglige hensyn 

o Spørsmål er meldt inn til ledelsen ved F21 fra FAU ved både Bryn og F21 

o FAU ved F21 har meldt inn et ønske om at FAU ved Hasle skole også 

sender brev. 

o FAU ved Hasle skole trenger mer klarhet i problemstillingen før vi tar 

dette videre. 

 

• Informasjon fra Høstutstillingen –  

o Anslått overskudd på i underkant av 30.000,- som går inn på konto. 

FAST  Informasjon fra gruppene 

Ikke alle gruppene hadde representanter til stede under dette møtet. 

 

Ravning  

Minner om at hver klasse sender til ravneansvarlig om hvem som ravner - det skal også 

sendes sms fra troppsjef i etterkant av ravning 



  

Skolesituasjon / IKT 

• Ungdomsskole på Ensjø – utsatt bygging 

o Nåværende 5.trinn og videre vil antakelig spres på ulike skoler – er dette 

fastsatt hvor? Hvordan skal trinnet deles? 

o Meldes til januarmøtet for rektor 

• Ny skøytebane på Valle Hovin 

 

Trafikkgruppa 

• Fått informasjon om Hjertesoneprosjektet fra skolen og fra tidligere medlem i 

Trafikkgruppa, Øyvind. 

• Kiss and drive ser fremdeles ut til å være mye opptatt for dagsparkering, det er også 

fremdeles mange biler parkert inne i skolegårende. 

 

Temakveld 

Jobber med å finne mulige bidragsytere til temakveld. 

  

 


