
FAU Haukåsen skole 

Møtereferat 

Møtedato 13.9.22 

Til stede: Nina Ekbor, Khalid Sadiq og Cathrine Moe 

Neste møte: Tirsdag 1.11 kl. 17.30 

1. Konto FAU 

Khalid tar kontakt med Rikke Danielsen for å få overført konto til nåværende FAU. 

2. Skolegenser i jubileumsåret 

Merete Skolla har informert per e-post at skolen kan dekke skolegenser til den enkelte elev i 

jubilumsåret. 

3. Jubilumsprogram 

FAU har innspill til skolen om å få pressedekning av jubilumet. Vi mener det er viktig at vi får 

vist  frem de flotte elevene, lærerene og assistentene. Det er viktig å synliggjøre skolen og 

arbeidet som legges ned hver dag. Hvor viktig en spesialskole er og at vi er en like naturlig 

del av hverdagen som alle andre skoler. Skape oppmerksomhet rundt dette temaet. 

Er et mulighet for skolen å bruke penger på influensere ,som kan nå ut på en annen måte en 

tradisjonelle medier? At vi kan tenke nytt? Det bør være en del av mediestrategien som 

skoen har i forbindelse med jubileet. 

4. Kommunikasjon med skolen  

I FAU møte 22.5 var Kjetil Hagen fra skolen med. Tema var kommunikasjon med skolen.  

Bakgrunnen var om det var mulig å gjøre endringer på bruken av «blå bok» som 

kommunikasjonsmiddel. Kan boken erstattes med en app? 

Det er mange ting som skal hensyntas og ikke minst personvern med tanke på deling av 

sensitiv informasjon. Våre elever er i den situasjonen av de må dele en del sensitiv 

informasjon for at det skal bli en god skoledag. I dag er det flere kanaler som skolemelding, 

blå bok, ranselpost mm hvor dette gjøres. Her viser vi til informasjon fra foreldremøte i år. 

Det finnes ulike app- løsninger i dag som skolen er positiv til. Skolen mener at det er en lang 

vei å gå men tar vår innspill med inn til utdanningsetaten. 

Følgende ble gjennomgått: 

Det bør være et enkelt skjema med punkter som skal fylles ut. Det skal være brukervennlig 

for lærer. Disse punktene skal fylles ut daglig. Dette gjøres i dag i «blå bok». 
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Det må velges en kanal for informasjon, gjerne appstyrt. Sammen skaper vi en tydelig 

forventning til bruk av denne og deling av innhold. 

Som skrevet, vi ønsker at det brukes en app. Her finnes det ulike, men vi kan nevne Jodacare 

og My Kid. I My Kid for eksempel, blir det registrert når eleven kommer og går, mat, daglig 

aktiviteter og deling av bilder. Det er andre funksjoner enn «blå bok» og vil gi oss god 

informasjon om skoledagen. Dette er viktig for både elev, foreldre og avlastning/bolig. 

Det må lages en testgruppe og gjerne i inneværende skoleår. Denne gruppen vil teste og gi 

tilbakemelding på bruk, nytt, sensitivt innhold mm. 

Videre må det lages egne retningslinjer for hva som skal gjøres dersom "blå bok" mangler 

eller tilsvarende. Dette ønsker vi at skolen skal presentere for oss. 

5. FAU møter 

Det er satt følgende møtedatoer (tirsdag kl 17.30-1800) 

1. november 
13. desember 
14. februar 
18. april 

 

6. FAU møtereferat legges ut på skolens nettsider under FAU sin fane. 

 

Oslo, 13.9.22 

 

 

 

 

 


