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SKOLE 
 
Hakadal ungdomsskole 

Dato: 15.juni 2020 

Tidspunkt: kl.18-20 

Sted: Hakadal ungdomsskole 

Møtet innkalt av: Christine Karud-Lund Type møte: Møte i FAU 

Møteleder Rektor Referent: Øydis Hoff 

Møtedeltakere Til stede: 
 
Rektor, Bodil Moss, bodil.moss@nittedal.kommune.no 

Chrisine Karud-Lund, Annica Jonsson, Anette Solhaug, Øydis Hoff 
 
Forfall: Linda Karlsen, Gullveig Haugen, Cristina Mitacek, Sven Erik Knutsen, Ella 
Johanne Flatland 
 
 

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. 
  

MØTEREFERAT 

    

Sak 01 Gjennomgang forrige referat   
 ok   

    

Sak 02  Årsmelding   

 Christine har laget et utkast som er sendt ut i forkant.  

Godkjent. Ligger under referatet. 

  

    

Sak 03 Blikk mot neste år   

 «Snitching»-  Har vist seg å være en utfordring blant en del av 

ungdommen. FAU ønsker å se på dette til høsten. Kan feks være 

tema på foreldrekveld.  

Foreldremøter - Har ikke satt opp årshjulet for neste år enda.  

Må sette opp møte med høstens 8.klasse. Blir gjennomført til 

høsten.  

FAU- representanter - Hvis det er noen som ønsker å trekke seg 

fra FAU til høsten, kan det være lurt å begynne prosessen nå. Gi 

beskjed til resten av foreldrene i klassen. 

  

    

Sak 04 Utestenging   
 En del av ungdommene våre stenges ute fra sosiale 

sammenkomster, og vi som foreldre må være klar over at det er 

barna våre som stenger ute. Denne sommeren er det mange som 

skal være hjemme. Vi må alle følge med og hjelpe ungdommen til å 

inkludere i sommerferien. Skal de invitere ut er det et tips å be de 

invitere i klasse-chaten og ikke til utvalgte. 

  

    

 Foreldreundersøkelsen   

Sak 04 - 117 svar. Flest svar på 8. trinn. Hvis foreldre som ikke har svart 
ønsker å komme med innspill, setter skolen pris på om foreldre tar 
kontakt med skolen. 
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Eventuelt    

a Juleball - Starte arbeidet med å lage en gruppe som arrangerer. Det er 
FAU som skal stå for arrangementet, og det er lurt å være ute i god tid. 

  

    

b Skolens uteområde - Skolen trenger hjelp til å skaffe sponsorer til 
uteområder. Sette igang dette arbeidet til høsten.  

  

 

Årsmelding 

Hakadal ungdomsskole FAU 

2019 – 2020 
 

Foreldreutvalget har i skoleåret 2019 – 2020 bestått av Øydis Hoff, Gullveig Haugen, Annica 

Jonsson, Ella Flatland, Kristina Mitacek, Anette Solhaug, Sven Erik Knutsen, Linda Karlsen 

og Christine J Karud-Lund (leder). Det har vært avholdt møter i september, oktober, 

november, januar, februar, mars, april og juni. 

Møtene har vært avholdt på lærerværelset på skolen, unntatt møtet i april som ble avholdt på 

Teams pga Covid-19 pandemien. 

Parallelt med FAU har det også vært avholdt NKFU og SU/SMU, men disse har en litt annen 

møtefrekvens. Årsmeldingen gjelder ikke for disse organene. 

Temaene på FAU-møtene har vært styrt av en kombinasjon av temaer hentet fra årshjulet, 

temaer fra NKFU/SU og behov i foreldregruppen. 

Det har vært få hendelser i bygda som har gitt grunnlag for uro, men det forekommer fortsatt 

ungdomsgrupperinger på kveldstid og helger, samt alene-hjemme-fester. 

Foreldregruppen har blitt oppfordret til å være synlig og tilgjengelig, særlig i denne fasen der 

Nattevandrerne ikke er operative. Det har blitt gjort flere forsøk på å endre dette. 

Nasjonale prøver har også vært et tema i året som gikk ettersom årets 8. trinn hadde noe 

svakere resultater. Skolene har tatt tak i dette og gitt et positivt løft på både barneskole og 

ungdomsskole. 

Ellers har både byggeprosess og Covid-19 vært med å prege året som var, i tillegg til 10. trins 

ballet som FAU tok over ansvaret for i 2018. Skolen har virkelig gjort en innsats for å 

imøtekomme elevenes behov i den kaotiske hverdagen med en byggeplass som er i stadig 

forandring. Sånn sett var kanskje hjemmeskolen en velkommen forandring. 

Årets Vi Bryr Oss-tema var tilskuerrollen, men dessverre ble planlagte aktiviteter knyttet til 

dette avlyst eller begrenset pga den pågående pandemien. 

FAU valgte Lima foto som leverandør av skolefototjenester for skoleåret 2020-2021. Det har 

ikke fremkommet grunnlag for å endre dette.   

For en komplett gjengivelse av saker og vedtak henvises det til møtereferatene. 

FAU har ikke egen økonomi og følgelig har det heller ikke forekommet aktivitet forbundet 

med kostnader. 

 

 

Christine J Karud-Lund 

Leder, HUS FAU 
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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) 


