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SKOLE 
 
Hakadal ungdomsskole 

Dato: 10.10.2022 

Tidspunkt: 18.00-20.20 

Sted: Hakadal ungdomsskole, lærerværelset 

Møtet innkalt av: Bodil Moss Type møte: Møte i FAU 

Møteleder  Referent: Bodil Moss 

Møtedeltakere 
 

 

Til stede: 
Toyni Jakobsen k23b 
Britt Knutsdatter Arnhøy k24a  
Trude Helverschou k24d 
Linn Skrede Sandberg k25a 
Charlotte Nilsen k25b 
Anne Kate Knudsen k25c 
Henriette Damgaard k25d 
Rektor Bodil Moss 
 
Forfall: 
Elisabeth Haugerud k23a (ikke mottatt møteinnkalling) 
Anne Kristin Posti k24b 
 
Raymond Hansen k24c (Ikke mottatt møteinnkalling) 
 

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- 22/23 SLT/ Vi bryr oss v/ Maria Spansvoll Lorentzen 
Maria gikk gjennom en presentasjon av seg og sitt arbeid i Nittedal 
kommune. Underveis kom det opp flere tips og råd både fra henne og 
FAU. Kort oppsummert: 

- Nattevandring, - meld dere på når den tid kommer. Ellers er det 
alltid lurt å legge kveldsturen nedom ungdomsskolen og 
Elvetangen.  

- Folkeopplysningen PSYK, Nrk. 
https://tv.nrk.no/serie/folkeopplysningen Se den sammen med 
ungdommen 

- Snakke med ungdommen om hva de har sett og opplevd på 
sosiale medier. Hva foregår på sosiale medier? Kildekritisk prat 
rundt «middagsbordet» 
Link Delbart; https://www.politiet.no/rad/trygg-
nettbruk/delbart/filmer-delbart/  

- Ungdata.no har tilgjengelige data om hvordan ungdom har det 
Nittedal 

- Hva trenger foreldrene i Nittedal? 
- Innetider; Man er ikke den kjipeste forelderen i verden om man 

setter innetid til kl. 22, det er det mange som gjør. 
- Helsedirektoratets side om cannabis; https://weedensenteret.no/  
- Relativt rolig blant ungdommen i Hakadal, men vær obs på at det 

er en del festing i helgene og at flere samler seg på Elvetangen. 
Røyking av E sigaretter har det blitt mer av, uvisst for Bodil om 
det er med eller uten nikotin. Skolen vil uansett jobbe videre med 
å finne ut hva og hvem. 
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Sak 2 – 22/23 Konstituering 
Leder: Avventer til neste møte 
Nestleder: Avventer til neste møte 
Sekretær: Avventer til neste møte 
Repr SU/SMU: Trude Helverschou og Anne Kate Knudsen 
Repr NKFU: Charlotte Nilsen 

  

Sak 3 – 22/23 10.klasse-ballet:  
Foreldre på 10. setter ned en ballkomite  
Vurdere å moderere kleskoden 
Assistent Wenche kan koordinere elevkomiteen, men vil bruke minst 
mulig tid i skoledagen. Møter med komiteer legges derfor etter skoletid. 
  

  

Sak 4 – 22/23 Eventuelt: 
- Klasselister ønskes for trinnet. Bodil sjekker eventuelle 

samtykker. 
- Ønske om mer samlet foreldregruppe/foreldrenettverk. Bli bedre 

kjent med hverandre  
-  

  

 Neste møte: Mandag 7.11 klokka 19.00 (i etterkant av SU-møte). 
 

  

 
 

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). 
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• 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) 
 


