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SKOLE 
 
Hakadal ungdomsskole 

Dato: 11.10.2021 

Tidspunkt: 18.00-20.00 

Sted: Hakadal ungdomsskole, lærerværelset 

Møtet innkalt av: Rektor Type møte: Møte i FAU 

Møteleder Rektor Referent: Bodil Moss 

Møtedeltakere Til stede: 
Toyni Jakobsen k23a 
Britt Knutsdatter Arnhøy k24a 
Elzbieta Anna Mlonek Sigvaldsen k22b 
Kine Marka k22c 
Lise Stemland k24b 
Tiril Broch Aakre k23c 
Anette Solhaug k22a 
Rektor Bodil Moss, bodil.moss@nittedal.kommune.no 
 
Forfall : 
Bente Svalund Haugmo k23b 
Annica Jonson k24d 
Amandus Syed-Bøe k24c 

Distribusjon Referatet sendes ut pr e-post til alle foreldre via hver enkelt FAU-representant. 

Viktige lenker SU, SMU og FAU finner du på følgende link: 
https://www.nittedal.kommune.no/hakadal-ungdomsskole/rad-og-utvalg/  
 
Her legges referater ut løpende. 
  

Sak 1- 21/22 Konstituering 
Leder: Velges på neste møte 
Nestleder: Britt Knutsdatter Arnhøy 
Sekretær: Tiril Broch Aakre 
SU repr: Bente Svalund Haugmo og Anette Solhaug 
NKFU: Tiril Broch Aakre 
 

  

Sak 2 – 21/22 Vi bryr oss 
Tema i år er språkbruk. Klassene er i gang med ulike opplegg rundt 
temaet.  
FAU ønsker å invitere til storforeldremøte på Teams med språkbruk som 
tema. Vi fortsetter planlegging av dette  

  

Sak 3 – 21/22 Informasjon om oppstart 
- Skolemiljøet er bra. Det jobbes med de «vanlige» utfordringene 

det er å være ungdom. Samhandling, «drama», hjelp til å finne sin 
plass i klassen/blant venner. 

- Ingen større hendelser mellom barne – og ungdomsskole 
- Sosiale media og bilder som legges ut/sendes til andre. 

  

Sak 4 – 21/22 Lekser 
Hovedsakelig skal alle lekser stå på arbeidsplanen. Det kan være at 
enkelte lekser kommer underveis fordi lærer ønsker å gå gjennom 
fagstoffet før elevene jobber med det. Her må vi finne gode rutiner som 
gjør det oversiktlig for foreldre. 

  

Sak 5 Diverse: 
- A- univers kontra lærebøker. FAU synes det er vanskelig å følge 

med. Trenger litt veiledning på hvordan de kan hjelpe elevene i de 
digitale læreverk. 

  

 
 

Neste møte blir mandag 1. november kl. 18.00 
- Fortsette planlegging av storforeldremøtet 
- Gjennomgå og revidere årshjulet 
-  
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Årshjul FAU 
Årshjulet er gjengitt i tabellen under og skal gi en oversikt over faste saker som FAU 
behandler gjennom et skoleår. 
 

Måned Aktivitet 

August  
September • Innspill til høstens foreldremøter. 

• Behandling av ordensreglement (til SU). 

• Eventuelle saker ønsket til behandling i SU. 
Oktober • Innspill til skolens utviklingsplan neste år. 

• Informasjon fra forrige SU-møte. 

• Behandling av skolens handlingsplan og budsjett (til SU). 

• Ev. saker til/fra SU. 

• Presentasjon av forrige skoleårs regnskap (hvis FAU har egen 
økonomi). 

• Behandling av FAU’s budsjett (hvis FAU har egen økonomi).  
November  
Desember  
Januar • Presentasjon av resultater fra nasjonale prøver 

• Forberede foreldreundersøkelsen (hvert annet år) 

• Planlegging av eventuelt temamøte 

• Informasjon fra forrige SU-møte 

• Eventuelle saker til/fra SU 
Februar • Behandle Skolefoto (Sette ned gruppe)  
Mars • Presentasjon av virksomhetsplan (rektor) 

• Innspill til vårens foreldremøter 

• Informasjon fra forrige SU-møte 

• Eventuelle saker til/fra SU 
April • Beslutte skolefoto (basert på gruppens anbefaling) 
Mai  
Juni • Konstituering 

• Informasjon om hjem/skolesamarbeid og ønsker for 
samarbeidet (rektor). 

• Årsrapport (gjennomgang av FAU-året som har gått – 
avtroppende leder). 

• Presentasjon av skoleårets FAU-regnskap (hvis FAU har egen 
økonomi). 

• Evaluering av året i forhold til virksomhets- og utviklingsplan. 

• Evaluering av elev- og foreldreundersøkelsen (funn og tiltak bør 
presenteres for foreldrerådet). 

• Eventuelle komiteer overbringes historikk, og jobber gruppevis 
fram fokusområder for inneværende skoleår. 
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Forkortelser som er benyttet i FAU sine referater (aggregert): 
 
SU Samarbeidsutvalget 
SMU Skolemiljøutvalget (utvidet SU) 
BUK Barn- og ungdommens kommunestyre 
FAU Foreldrenes arbeidsutvalg 
NKFU Nittedal Kommunale foreldreutvalg 
OD Operasjon dagsverk  
LAN Local area network 
NUS Nittedal ungdomsskole 
HUS Hakadal ungdomsskole 
UiO Universitetet i Oslo 
FUG Foreldreutvalget i grunnopplæringen (1.-11.klasse, altså til 1. vdg) 
 


