
 

SKOLE  

Hakadal ungdomsskole 

Dato: 07.11.2022 

Tidspunkt: 19.00-20.00 

Sted: Hakadal ungdomsskole, lærerværelset 

Møtet innkalt 

av:  

Bodil Moss  Type møte:  Møte i 

FAU 

Møteleder  
 

Referent:  

Henriette Damgaard 

Bodil Moss 

Møtedeltakere  Til stede:  

Anne Kristin Posti k24b 

Toyni Jakobsen k23b  

Britt Knutsdatter Arnhøy k24a  

Trude Helverschou k24d  

Linn Skrede Sandberg k25a  

Charlotte Nilsen k25b  

Anne Kate Knudsen k25c  

Henriette Damgaard k25d  

Thomas Nordby k23a 

Rektor Bodil Moss  

Forfall:  

Elisabeth Haugerud k23a  

Raymond Hansen 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 5- 22/23  Info fra Rektor 

Økonomi: Det er varslet fra skolens side et resultat på – 1 million, 

men pga at det ikke har lykkes å ansette nok lærere nå i høst er 

dette nå justert til -1/2 million. Minstenorm for lærertetthet er -1,2 

Det er gjort utlysninger på 2 stillinger, 1 vikar og 1 fast. Det har kun 

vært en kvalifisert søker og denne personen har fått tilbud skriftlig 

etter intervju. Denne har 3 mnd oppsigelstid i sin nåværende jobb 

og vil derfor ikke kunne tre inn i stillingen på HUS før 2023. 

Pga en ekstra klasse til høsten er det gitt ekstra midler på 2,5 mill 

neste år, dette tilsvarer 2 – 3 lærere, disse stillingene vil utlyses til 

våren. 

1 klasse tilsvarer ca 1,5 lærer. 

Det jobbes generelt mye med å få ansatt nok folk, både lærere og 

andre stillinger. 

Helsesykepleier: Skolen jobber med å få i stand en avtale om å få  

en og samme person i denne stillingen i en 100%  stilling. De har 

bedt om en økning fra 50% til 60% fra Helse sin side og vil selv 

dekke de resterende 40%. Dette for at det skal være en trygghet for 

elevene. 
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Sak 6 – 

22/23  

Konstituering  

Leder: Britt Knutsdatter Arnhøy  

Nestleder: Linn Skrede Sandberg 

Sekretær: Henriette Damgaard  

Repr SU/SMU: Trude Helverschou og Anne Kate Knudsen 

 Repr NKFU: Charlotte Nilsen 

  

Sak 7 – 

22/23  

10.klasse-ballet:  

Det er nedsatt en elevkomite. 

De har blitt oppfordret til å tenke på det vi snakket om i sist møte ang 

forventninger og hvordan det legges opp slik at alle skal ha mulighet til å være 

med uavhengig av økonomi.  

Forandre på kulturen og forventningene også fremover. Kan man fks bytte navn 

til noe mindre formelt så ikke det er det store presset på å ha en dyr ballkjole eller 

dress? 

  



Viktig å inkludere foreldrene slik at de kan påvirke elevene i riktig retning. 

Sak 8 – 

22/23  

(Hvite Busser) Tur i 10 

Tidligere år har HUS sagt nei til dette pga kapasitet. 

I år er det ikke elevbedrift så da ender denne utgiften hos foreldrene. Enighet om 

nei i år. 
 

  

Sak 9 – 

22/23  

Tema foreldremøte: 

Rektor sender info om dette via Visma 

Det ble besluttet å ikke ha noen form for bevertning 

  

Sak 10 – 

22/23  

Foreldreundersøkelse: 

Foreldreundersøkelse bestilles i morgen. 

Det kommer påloggings info så fort som mulig. 

FAU hjelper til med å få foreldrene til å delta på undersøkelsen, dette er viktig for 

at skolen skal ha noe å jobbe ut ifra 

  

Sak 11– 

22/23  

SU: 

Leder: Magnus Vinsrud 

Nestleder: Trude Helverschou og Anne Kate Knudsen 

  

 
Neste møte: Mandag 9.01.23 klokka 18.00  

  

 


