
Referat fra FAU-møte mars 2021  

Onsdag 3. mars klokka 18 på Teams 

Referent: Line Becker 

 

Dagsorden  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Godkjent 

 

2. Referent –  Line Becker 

 

3. Rektors halvtime  

Koronastatus: 

- Rektor viser til skolemelding for noen dager siden angående situasjonen  

- Det kommer nye beskjeder om karantene hver eneste dag. Det virker som det meste er 

knyttet til i Keyserløkka barnehage.  

- Rektor informere også om at det kan hende det blir karantene på fjerde klasse fra i morgen 

Det kan være det bli en karantene på en fjerde klasse fra i morgen. Det venter på beskjed. 

Rektor meldinger om at Smittesporing og samarbeidet om smittevern i Grünerløkka fungere 

godt.  

- Videre informeres det om at mellomtrinnet er mer sårbare grunnet kun to grupper på tinnet. 

Av den grunn er det færre i personalgruppa å spille å på og det kan ikke settes inn vikarer ved  

fravær. Mellomtrinnet har derfor hatt hjemmeskole noen dager i uka fra nyttår. Det er 

ventet at det må vedvare en stund fremover.  

- På sammen måte vil flere i ventekarantene medføre lignende utfordringer. 

- Det er utfordrende for ledelsen og ansatte å stå i denne situasjonen og de ser frem til vaksine 

- De opplever også at elvene er lei og økende frustrasjon. Som et tiltak har skolen forsøkt å 

bytte utekohort på de trinnene som er fire klasser slik at de får vare sammen med litt andre 

barn. Det samme gjør de på AKS. Tidligere har hatt fadderordninger og hatt samarbeid på 

tvers av aldersgrupper som jo har vært veldig verdifullt. Det er også noe som ikke er mulig 

nå. Skolen prøver hele tiden å tenke hvordan de kan få til noen av disse tingene, men er 

utfordrende akkurat nå. Et annet tiltak er å være mye ute når det er fint vær 

- Det er videre en utfordringen at lærere bare kan være innenfor sin kohort o 

- Hadde ikke mutasjonen kommet hadde de nok sluppet opp mer på de vokse for g ikke kan 

krysse på tvers av kohorter. Dette blir en utfordring i forhold til kvaliteten fordi lærere har 

spesialisert seg på sitt fag. Mattelærer er kanskje ikke så flink på engelsk og engelsklærer ikke 

er kanskje ikke så flink i matte.  De eneste som går på tvers av kohorter per nå er lærer i Mat 

og helse og  i kunst og håndverk, samt at det er  noen av hjelpelærer som krysser kohorter. 

Andre skoler har nok sluppet opp litt mer, men Hasle skolen mener at kanskje er grunnet til 

at smittesituasjonen på Hasle har vært relativ grei.  

- Rektor minner om at kohort inne på skolen også er kohort inne hjemme og utekohort på 

skolen er også utekohort hjemme.  

 

 

Driftsstyret: 



Driftsstyre trenger tre foreldre til å være vararepresentanter denne våren og fra høsten 

trenger man tre faste. Eventuelt kan det være slik at vare rykket opp til fast. FAU-

representantene sender en henvendelse til sine respektive klasser om det er noen som 

ønsker å stille og disse sendes så videre til Leder i FAU.  

Ass. Rektor er sekretær og leder er ofte en forelder. I driftsstyret er man en selvstendig 

representant og trenger ikke å velges i FAU. Det må heller ikke være noen fra FAU.  

 

Det gjennomføres ca 6 møter i året og er betalt. Driftsstyret vedtar budsjetter og får mye 

informasjon om drift av skole. En representant fra Venstre bidrar til å ta saker videre politisk.  

Driftsstyret er også høringsorgan av overgang til ungdomsskole, bygge nye skoler osv.  

Nåværende leder av driftsstyret går ut fra sommeren og det trengs en ny leder. 

Det er møte allerede neste uke den 8. mars.   

 

Tilbud om å bli med og være med hjertesone skole. 

 

Hasle skole har fått tilbud om å være en hjertesoneskole. Hjertesone skole skal bidra til økt 

trafikksikkerhet rundt skolen.  Arbeidet med hjerteskolesone vil starte opp denne våren og 

forhåpentligvis medføre noen tiltak fra høsten.  

Teglverket er en hjertesoneskole og tanken er at man kan se disse to skolene i sammenheng. 

Trafikksituasjonen spesielt i Hovinveien og Økernveien, samt Grenseveien bør være et tema. 

Innspill fra FAU representant at man bør ha med Sigurd Hoels vei også. Der er det ingen 

tilrettelagte steder å krysse veien, det vil se ingen fotgjengerfelt.   

I forbindelse med etablering sendes det en melding ut til alle foresatte og alle elever. 

 

Inn under dette undersøkes det også muligheter for sykkelopplæring. Skolen har tre års 

etterslep på sykkelopplæring. Det undersøkes om Bymiljøetaten bistå med noen her evt. om 

politiet kan. Alle trinnene har den siste tiden arbeidet med trafikksikkerhet.  

Rektor informere videre om at Skolepatruljene legges ned. Det er vurdert at det er for stort 

ansvar for barna og at det ikke er forsvarlig.  

 

Skolemiljøstatsing 

 

Representanter fra andre trinn- skolemiljøsatsing – systematisk hvordan man jobber med 

hvordan være en god skoleelev. I gang med dette på tredje trinn. 

Skolen har ansatt en miljøterapeut som skal jobbe på småtrinnet, og skal jobbe spesielt med 

det sosiale. I dette arbeidet blir alle elever, foreldre involvert.  

 

 

Sak fra foreldre – bruk av Ipad/skjerm på skolen og på AKS 

Foreldre ønsker å vite hvor mye tid barna bruker på ipad/skjerm. Det oppleves som det 

brukes mye og spesielt i pauser som for eksempel spisepauser. 

Barna burde ikke venne seg til å se på skjerm når de spiser og foreldre etterlyser mer 

samtaler eller høytlesning. Dette gjelder også mye på AKS der det oppleves å være mye 

skjermtid.  



 

Rektor informere om at det det nok er mye variasjon hvor mye det brukes. Rektor skal ta en 

ny runde på trinnene. Det skal også være en dag med læreren som skal handle om den 

pedagogiske bruken.  

Det er forslått å invitere Connie og ta opp dette med skjermbruk. FAU har tidligere fåt 

informasjon om retningslinjer og rutiner, men vil ha litt mer informasjon om hvordan det 

følges opp/etterleves. FAU representantene sender ev. kommentarer og spørsmål til Leder 

FAU før et møte slik at Connie vet hva hun skal svare på. 

 

 

4. Informasjon fra gruppene 

 

Klasse Navn Gruppe / rolle E-post 

1A Elif Runa Nordal Skolesituasjon 
/ IKT  

elifnordal@gmail.com 

1B Julie Frøystad  trafikkgruppa juli_ef@hotmail.com 

1C Hilde Aaneland 
Marius Vikdal 

Skolesituasjon 
/ IKT 

hilde.aaneland@gmail.com 
Vikdal@gmail.com  

1D Staale Nataas Trafikkgruppa staalenataas@protonmail.com 

2A Line Becker  
Ines Alegria Ulimoen 

Nestleder line.cecilie100@gmail.com 
inesalegria@gmail.com  

2B Ann Mari Røng 
Ketil Raknes 

Temakveld annmarir@gmail.com 
ketil.raknes@gmail.com  

2C Ingeborg Mork-
Knutsen 
Mette Mila  

Ravning morkknutsen@gmail.com 

2D Rita Røang 
Lars-Gunnar Larsson 

Skolesituasjon 
/ IKT 

ritaroang@gmail.com 
larsgunnar76@hotmail.com  

3A Maria Skårdal Disco marieskaardal@hotmail.com 

3B Håkon Skramstad AKS hakon.skramstad@gmail.com 

3C Miriam Bakkeli 
Anna Lena Blom 

SMU og 
driftsstyre 

Miriam.Bakkeli@gmail.com 
Annalenablom@gmail.com  

3D Kjell Ingvald 
Andersen.   

Disco kjell.andersen@ejedals.com 

4A Sverre Flaatten 
Eli Hanna Haslie 

Temakveld svflatten@gmail.com 
elihaslie@gmail.com 

4B Kjetil Raknes 
Kåre Dag Mangersnes 

Temakveld ketil.raknes@gmail.com 
karedag@gmail.com  

4C Ingunn Paulsen Trafikkgruppa ingunpaulsen@gmail.com 

4D Rine Anette Bøhagen 
Simensen 

Skolesituasjon 
/ IKT 

rine.simensen@ statnett.no 

5A Elisabeth Dreier Sørvik 
Barbara Ascher 

Ravning elisabeth.dreier.sorvik@gmail.com 
bea@morfisto.no  

5B Anders Mømb 
Lisa Kirkengen 

Ravning andersmomb@gmail.com 

6A Helga Ranes Disco helga.ranes@gmail.com 

6B Linda Sørfjord 
Monika Gelazukaite 

Leder   lindasor@gmail.com 
gelazukaite1980@gmail.com  

7A Stig Nøra Disco stig.nora@gmail.com 
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Ruth Astrid Sæter  ruth.astrid.saeter@gmal.com  

7B Øyvind Sådvedt 
Anne Karin Sundal-Ask 

Trafikkgruppa oyvind.satvedt@byr.oslo.kommune.no 
annekasu@gmail.com  

 

Trafikk – se over vedrørende Hjertesoneskole. Bymiljøetaten skal involvere FAU og FAU må passe på 

at det skjer.  

Det bør få på plass en liste med alle punktene som man ønsker å ta opp. FAU bør også prioritere det 

som er det viktigste. 

Vedrørende saken om at det er slutt på skolepatrulje – FAU undersøker om dette er en nasjonal 

beslutning eller om gjelder dette kun Hasle skole. Iså tilfelle bør se på om foreldre skal ta en rolle i 

trafikksikkerheten.   

Skolesituasjonsgruppa: FAU har levert høringssvar på utbygging av tomten i Grenseveien. Se forrige 

møtereferat for beskrivelse av saken.  

Driftsstyre/SMU: møte neste uke. Agenda: elevundersøkelse, hjertesoneskole, kan ev. sende inn hvis 

FAU vil ha med noen i møtet.  

Temakveld: Ingen møter i gruppen. Det er lagd en ressursbank i dropbox. Der et det kun et forslag 

foreløpig – Digital læring i skolen- Det er basert på lekmannforskning på dette – pedagogisk 

begrunnelse for bruk av digitale hjelpemidler. Link  

Disko: intet å melde 

17. mai komiteen– planlegger for vanlig gjennomføring, men med digital i back-up 

 

Trafikk: Ingunn 
Paulsen (4c) 

Øyvind 
Sådvedt (7b), 

Staale 
Nataas 1D 

Julie 
Frøystad (1B) 

Skolesituasjonen / 
IKT  

Rine Anette 
Bøhagen, 
Simensen (4D) 

Elif Runa 
Nordal (1A 

Hilde  
(1C) 

Rita Røang 
(2B) 

Disco:  Stig Nøra  
(7A) 

Kjell Ingvald 
Andersen (3D) 

Maria 
Skårdal 
(6A) 

 

Temakveld Ketil Raknes 
(4B) 

Ann Mari Røng 
(2B) 

Sverre 
Flaaten (4A) 

 

Ravning: Ingeborg 
Mork-Knutsen 
(2C) 

Elisabeth 
Drever Sørvik 
(5A) 

Anders 
Mømb (5B)  

 

 

 

Eventuelt  

Bekymret for enkeltbarn som ikke får den oppfølgningen de trenger, Kanskje spesielt de som ikke har 

et vedtak om spesial undervisning (enda). FAU representant vil høre om det er flere som har hørt om 

sitasjoner som denne.  Det viser seg å være flere som har hørt om lignende tilfelle.  Dette gjelder 

også spesialundervisning i matte/norsk osv.  

Det finnes undersøkelse på nasjonalnivå om at dette er utfordrende i flere skoler. 
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FAU håndtere ikke enkelt saker for elever og det henvises til klassekontakt, sosiallærer og inspektør.  

 Det er enighet om at dette er en typisk sak til Driftsstyret og at den bør meldes inn der.  

 

 

 


