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FAST Sak 3. Rektors halvtime: 

 
Covid- 19 situasjonen 
Skolen går nå tilbake til gult nivå 18.mai, mer informasjon ble sendt ut via 
Skolemelding. Alle klasse har fulle dager, selv om det er rødt nivå frem til 18.mai, 
til tross for oppdatert informasjon fra bydelsoverlegen om at smitten øker i bydel 
Grünerløkka i alderen 0-19 år. Skoleledelsen håper dette blir gjeldene situasjon 
frem til sommeren. For sårbare elever er disse endringene slitsomme, så skolen vil 
gjøre overgangen til gult nivå best mulig.  
 
Hjertesoneskole 
Skoleledelsen ønsker å opprettholde skolepatruljen videre, men ønsker å være 
ansvarlig for opplæringen selv og nytt er at foresatte må stå sammen med dem 
elevene. Det er nå 24 klasser på Hasle skole og 38 skoleuker som skal dekkes 
med. 4 voksne per morgen. FAU må bidra med organisering av de voksne.  
Trafikkgruppa følger opp denne saken, som " Hasle skole-modellen"  
 
6. og 7.trinn skal delta i en lokal kartlegging i nærmiljøet, "Barnetråkk" og mer 
informasjon om en spørreundersøkelse til de voksne for å kartlegge områder hvor 
det kan skje ting eller hvor farlige situasjoner kan oppstå. Fase 1 med å kartlegge 
vil foregå før sommeren og så vil det komme i gang fra skolestart.  
 
 
Skolepatruljen fortsetter i Økernveien, mot Haraldsvei og ved overgangen ved 
Rema 1000. Dette er primært om morgenen, ingen patrulje om ettermiddagen.  
 
Knut Lampe samordner fra skolens side, ass.rektor Anette Sundsli er med på 
tenkning og Anna som er lærer har ansvar for skolepatruljen og praktisk opplæring 
på.  
 
FAU ønsker at skolen viderefører bruken av en videosnutt fra i høst som også 
skulle være opplæring hvordan kan skulle stå i trafikken fra Skolepatruljen, skolen 
undersøker om denne kan brukes igjen. 
 
Uønskede hendelser i skolegården og dagravning  
Det er rapportert om flere hendelser uro blant ungdommer i vårt område om 
dagen. Meldinger mellom utekontakter, politiet, skjer en del rundt Hasle Torg. Barn 
født 07,08 og 09 som henger på Hasle Torg, primært ungdommer som kommer fra 
Tøyen og fra Stovner, men også vårt område og fra resten av byen. Utekontakten 
er tilstede i vårt område to dager i uken, tirsdag og torsdager samt annen hver 
fredag.  



Skoleledelsen har hatt dialog med elever som er i skolegården på Hasle skole 
etter skoletid, og at det mest aktivitet mellom 16-18.  
 
Politiet mener at dette ikke er politiarbeid, og at det brukes mer vektere som løser 
opp i dette og at foreldre kan bidra med ravning som et forebyggende tiltak for et 
godt nærmiljø. 
 
Skoleledelsen og FAU-leder deltar på Samarbeidsmøte med Teglverket, Salto og 
alle relevante aktører om Hasle Torg mandag 10.mai.  
 
Skoleledelsen melder om ulykker eller nesteulykker med barn som blir påkjørt av 
ungdom på sparkesykkel, en 1.klassing ble påkjørt om morgenen 5.mai. Det er et 
stort ønske om at foreldrene kommer i gang med ravning igjen.  
 
FAU v/ravnegruppa følger opp og tar kontakt, sette inn en ekstra innsats nå før 
sommeren for å vise at vi ønsker oss et trygt nærmiljø. Ekstraordinært FAU-møte 
berammet etter møtet 10.mai for å avklare ravning, og FAU ønsker tydelige råd til 
hva de kan gjøre. Informasjonen fra ravningen i fjor ligger i Dropbox under 
mappen "Dagravning".  Rektor takker for stort engasjement og de første ravnene 
går torsdag 6.mai og fredag 7.mai for å gi innspill til FAU-leders deltakelse på 
samarbeidsmøtet 10.mai. FAU sender informasjon til rektor som kan publiseres for 
alle.  
   
Sak 4 - Søknad om midler fra 17.mai-komitéen 
Silje Gamstøbakk, leder for Hasleforeldrenes forening til stede under dette 
dagsordenpunktet.  

 
FAU godkjente søknad om bruk av 11.000kr til å dekke utgifter til 17.mai 
som kommer barna på Halse skole til gode. 17.maikomitéen sender 
refusjonskrav til kontoen og kan bruke VIPPS nr. til Halseforeldrenes 
forening for å få midler inn 
Komiteen har også søkt 10.000kr fra Oslo Kommune som settes inn på 
denne kontoen.   
 
Sak 5 - Informasjon om årsmøte i Hasle-foreldrenes forening 
 
På neste FAU-møte vil det holdes årsmøte i Hasleforeldrenes forening, og 
legges frem et forslag til retningslinjer for bruk av denne kontoen videre. 
Settes opp som eget punkt på dagsorden for neste FAU-møte.  
 
Trafikkgruppa  
Sak 6 – Hjertesoneskole.  
FAU har ikke tro på at dette kan løses kun gjennom informasjon og 
ansvarliggjøring av foreldrene på Hasle skole. Behov for å jobbe for å få 
gjennomslag. Fretexcontaineren ved Haralds vei er identifisert som et 
utfordrende punkt. Kartlegningsperioden nevnt av rektor vil foregår frem 
mot sommeren, så det er behov for å økte innsatsen etter sommerferien 
med fokus på økt skilting, innsnevring, fotgjengerfelt der det er ønskelig.  
 
Spørreundersøkelse sendes ut til foreldre med spørsmål om rutiner de har, 
hvorvidt barna, går eller sykler, kjøres eller bruker kollektivt transport, har 
opplevd farlig situasjoner og nestenulykker. FAU oppfordres til å spre 



informasjonen i sine klasser og oppfordre foreldrene til å svare på 
undersøkelse. Trafikkgruppa v/Øyvind utarbeider informasjon om dette som 
kan deles med alle på skolen.  
 
 
Sak 9 – Eventuelt   
Petersborgshuset – hvordan kan vi bistå med markedsføring?    
Mye bra aktivitet, men utfordrende å markedsføre huset, og alt de kan gjøre 
også under COVID-19 perioden.  Linda følger opp om det er noe skolen 
kan gjøre for å spre informasjonen bredere. Synligjør andre aktiviteter i 
nærområdet viktig for å bli veldig bra, mange aktiviteter er gratis for alle, og 
en oppfordring til å like og dele i foreldregruppene 
 
Prosjektleder Emma Hidas inviteres til neste FAU-møte for å orientere om 
tilbudet på neste uke som sak 1 på dagsorden. Det er også et forslag til 
temakveld for å orientere om tilbudet når det blir mulig. Roger Majdek følger 
opp med en invitasjon til Emma Hidas.  
 
Alle FAU-representanter bes om å oppdatere kontaktinformasjon i 
oversikten under.   

FAST Sak 8. Informasjon fra gruppene 
 
Skolesituasjonen/AKS 

 
Læremateriale  
På 5.trinn er det identifisert at det mangler lærematerialer og bøker, og at 
lærerne bruker mye tid på å finne lære.materiale.  
FAU vil be rektor om en redegjørelse av dette på neste møte, og FAU ber 
også om en orientering og en redegjørelse om bruken av iPad og digitale 
tilbud har fungert det siste året. Mange foreldre peker på at det brukes lite 
bøker hjemme, mest på skolen.  
 
Temakveld-gruppa 
Forslag om å invitere representant fra Petersborghuset for å orientere om tilbudet 
når det igjen er mulig å samles, også invitere andre til å orientere om tilbud for 
barn og ungdom i nærmiljøet.  
 
Sak 7. Dagravning  
Ekstraordinært FAU-møte for å følge opp ravnetiltak etter samarbeidsmøte 
10.mai. Ravnegruppa kommer med et forslag til opplegg. FAU melder seg 
frivillig torsdag og fredag for å kartlegge situasjonen før møtet, og vise at vi 
har startet tiltak. Se omtale under sak 3.   

 

FAU 2020-2021: 

 

Klasse Navn Gruppe / rolle E-post 

1A Elif Runa Nordal Skolesituasjon 

/ IKT  

elifnordal@gmail.com 

1B Julie Frøystad  trafikkgruppa juli_ef@hotmail.com 

mailto:elifnordal@gmail.com
mailto: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 

mette.mila@gmail.com  

2D Rita Røang 

Anja Lillegraven1 

Skolesituasjon 

/ IKT 

ritaroang@gmail.com 

anja.lillegraven2@gmail.com   

3A Roger Majdek 

Maria Skårdal 

Disco roger.majdek@gmail.com 

marieskaardal@hotmail.com 

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

3C Miriam Bakkeli 
Pernilla Ho (FAU-vara)  

Anna Lena Blom 

(klassekontakt)  

SMU-rep og 

Driftsstyre-

kontakt 

Miriam.Bakkeli@gmail.com 

Pernilla@pernillaho.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 

Ruth Astrid Sæter  

Disco stig.nora@gmail.com 

ruth.astrid.saeter@gmal.com  

7B Øyvind Såtvedt 

Anne Karin Sundal-Ask 

Trafikkgruppa oyvind.satvedt@byr.oslo.kommune.no 

annekasu@gmail.com  
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