
Referat fra FAU-møte mandag 11. april 2016 kl 19-21  

 

Til stede: Trude Vagstein 6B/7A, Hanne Haslum 4D, Regula Frauenfelder 3B, Christiano Aubert 3C, 

Øyvind Rimmereid 6A, Troels Danø 4A, Bente Broholt 5A, Siri Rønningen 6E, Øystein Gilje 7C, 

Ingvild Wæhler 3A/5D, Klaus Børringbo 6C, Pål Sletten 1A (vara), Kristin Valla 5B, Astrid Bjørkeng 

1C, Laila Pran 4B, Jan Fredrik Lockert 7B, Ingrid Myrtveit 6D, Vegard Torsnes 2A, 

 

Forfall: Lars Lundevall 5C, Herborg Alvsåker 2B, Marit Cathrine Orhagen 1B, Helene Sjursen 2C, 

Elisabeth Nordeng 4C 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

2. Kort informasjon fra skolen ved FAU-leder 

3. Kort informasjon om arbeidsoppgaver for 5. – 7. trinn  

4. Om skolens ordning med helsesøster 

5. Status fra arbeidsgruppene 

6. Eventuelt 
 

 

1. Innkalling og dagsorden godkjent 

 

2. Kort informasjon fra skolen ved FAU-leder 
IKT/It´s Learning og Office 365 : 

FAU-leder har hatt møter med rektor og inspektør. Kort oppsummert er status nå at maskiner fungerer, 

det jobbes med kompetanseheving og noen kurs blant lærerne og det er fremdeles utfordringer i Oslo 

kommune med hvordan It´s Learning og Office 365 ”snakker sammen”.  

 

Oppfølging fra FAU:  

- FAU ønsker en ny orientering fra rektor på neste FAU-møte, blant annet om skolens 

handlingsplan har for å heve seg på IKT.  

- FAU ønsker også en tilbakemelding på hvordan vårt innspill til strategisk plan på dette 

område har blitt behandlet. 

- FAU-leder formulerer et forslag til brev fra FAU til rektor om arbeidet med It's Learning og 

Office 365. Dette brevet blir sendt ut i forkant av neste FAU-møte.  
.  

 

4. Kort informasjon om arbeidsoppgaver for 5. – 7. trinn 

Det har blitt sendt ut påminning om at 5. trinn har ansvar for sommerutstilling på skolen, 6. trinn har 

ansvar for 17. mai aktiviteter på Damplassen og 7. trinn planlegger avslutning for trinnet tirsdag 21. 

juni i Vestre Aker menighetshus. 7. trinn lager en kjøreplan for tilstelningen som senere 7. klasser kan 

bruke.  

 

 

5. Om skolens ordning med helsesøster  

Helsesøster Wenche Andersen fortalte om det arbeidet hun gjør på Ullevål skole. 

 

Målet til skolehelsetjenesten er å bidra til trivsel og mestring i skolehverdagen. Skolehelsetjenesten 

tilbyr følgende faste tjenester;  

1. trinn: førsteklasseundersøkelse  

2. trinn: vaksinasjon 

3. trinn helserefleksjon. Dette gjøres i klasse sammen med lærerne. Temaer er trivsel, hygiene, 

søvn, kosthold og vold 



5. trinn: pubertetsundervisning  

6. trinn: MMR-vaksine  

7. trinn; HPV-vaksine, gruppesamtaler klassevis om overgang til ungdomsskole. Temaer er 

prestasjon, stress og grensesetting.  

 

I tillegg har helsesøster grupper med barn med to hjem sammen med sosiallærer.  

Bydelen har en satsing på vold i nære relasjoner, blant annet tilbys en film eller teater som heter 

Sinnamann. Helsesøster ønsker et samarbeid med skolen rundt dette. FAU stilte seg positivt til et slikt 

samarbeid.  

 

Helsesøster er ansatt i bydelen og har kontortid på Ullevål kl 0830-15 tirsdag, torsdag og fredag i 

tillegg til halv dag mandag. Hun deltar på mange møter og er ikke alltid tilgjengelig på kontoret på 

disse dagene.  

 

Oppfølging fra FAU:  

- FAU oppfordret helsesøster til å finne noen faste tidspunkt hun kan skjerme slik at elevene 

kan oppsøke henne på kontoret. Helsesøster har fra nå og frem til sommeren "åpen dør" 9-12 

på fredager. 

- Det ble opprettet kontaktpunkt mellom helsesøster og psykososialgruppe i FAU.  

- FAU skal sørge for at brosjyren BliMed legges ut på skolens nettsider.  

 

For kontakt med helsesøster; bruk bydelsepostadressen (ikke skoleadressen). Denne ligger på skolens 

nettsider; wenche.andresen@bna.oslo.kommune.no  

 

 

6. Status fra arbeidsgruppene; 

Vi ble enige om at alle arbeidsgruppene må sikre god kontinuitet i arbeidsgruppene. Både gjennom å 

ikke bytte ut alle i en arbeidsgruppe i nytt FAU til høsten og at hver gruppe lager et årshjul med faste 

eller typiske arbeidsoppgaver.  

 

a) AkS; 

Det må innføres noen tiltak for å redusere utgiftene til AkS. Forslag fra skolen er nå følgende;.  

- Innføre en grense på 30 % halvdagsplasser (i dag er det 39 % som har halvdagsplass). 4. trinn 

vil bli prioritert av de som søker.  

- Frist for å søke om halvdagsplass blir 1. mai og 1. nov. Søknad om overgang fra halvdag til 

heldag kan man gjøre når man vil.  

- 3. og 4. trinn slås sammen til en base.  

 

FAU har forståelse for den krevende økonomiske situasjonen AKS på Ullevål skole nå opplever. Vi 

støtter derfor de organisatoriske endringene foreslått av skolen, slik de er skissert i utkast til brev til 

foresatte datert 06.04.16; A) 3. og 4. trinn slås sammen; B) søknad om deltidsplass begrenses til to 

ganger per år; C) innføring av tak på 30 % deltidsplasser. 

 

b) Psykososial;  

- Møte i skolemiljøutvalget (SMU):  

- Noen større barn opptrer ufint og plagsomt overfor mindre barn på do. FAU oppfordre alle 

foreldre til å ta opp med barn sine om hvordan man oppfører seg mot andre, og særlig hvordan 

man oppfører seg på do uten at det er plagsomt eller ekkelt for andre. 

- Foreldrerepresentantene i SMU og skolen samarbeider om å utvikle en oppdatert 

handlingsplan for et trygt skolemiljø.  

- Skolen ber FAU om bistand i integrering av fremmedspråkelige. FAU mener det hadde vært ønskelig 

å få valgt inn representanter fra fremmedspråklige i FAU. Vi ber skolen henstille klassene om at det 

velges minst en foreldrerepresentant som er fremmedspråklig. Kan om mulig prøve å få dette til for 1. 

klasse til høsten.   

- Gruppa tar opp med skolen hvordan nettvett følges opp i klassene.  

mailto:wenche.andresen@bna.oslo.kommune.no


 

    b) trafikk; Bente Broholt 5A, Herborg Alvsåker 4D, Ingvild Wæhler 5D 

- har gjennomført en trafikkaksjon  

- har vært i kontakt med Trafikketaten ang fartskontroll i Sognsveien. Det er ikke gjennomført 

kontroller siste halvår. Eventuell lysregulering bestemmes av kommunen. Videre oppfølging; ta 

kontakt med bydelen og evt FAU Marienlyst skole om erfaringer og hva som kan gjøres videre.  

 

    c) fysisk;  

- doene i brakkene er nå fått skilt og er delt i jentedo og guttedo 

- følge opp at skolen har inspeksjonen på doene i friminuttene.   

 

 

 6. Eventuelt   

Referat fra møte i skolegruppe E 27. april: 

Områdedirektør i Utdanningsetaten Petter Hagen informerte om: 

a. Elevundersøkelsen.  

Gode resultater i nøkkelområdene, litt bedre enn Oslosnittet. Mer på udir.no / skoleporten.no  

b. Its learning og Skole-SMS 

Her er det stor variasjon mellom skolene i hvor mye det er tatt i bruk. Utdanningsetaten har 

derfor satt opp et krav om en tiltaksplan for hvordan skolene planlegger å bruke de nye It-

systemene og kommunikasjonssystemene, ved skolestart høsten 2016. 

c. Høring vedrørende skolegrenser.  

For skolestartere gjøres den høsten før neste års skolestart. Det er til dels stor tilflytning og 

bevegelighet i bydelen. Elever og foreldre må være forberedt på at grenser kan flyttes og 

justeres. Vi spilte inn at vi oppfordret til bedre info og bedre forutsigbarhet - både for 

skolestartere på barneskole - og bytte til ungdomsskole. 

d. Aktivitetsskolen.  

Det har vært gjennomført en større «brukerundersøkelse» i vinter. Flere interessante funn.  

FAU-ene bør be rektor/skolen informere om detaljene i resultatet, om det ikke allerede er 

gjort. Flere tilbakemeldinger på at det var informert for dårlig om undersøkelsen, og at den 

rent teknisk var tung å gjennomføre. Derfor stedvis svært lav deltagelse og dårlig relevans. 

 

Neste møte, nov. 2016: 

Vær forberedt på at de trenger repr. til SAMFOR (foreldresamarbeid om alkohol og rus blant unge), 

samt en som ivrer for foreldre-skole-samarbeid på ett høyere nivå - for hele byen, i Oslo KFU, 

http://oslokfu.no). 

 

TIPS: Trafikksaker rundt farlig skolevei osv., skal tas med kommunens Bymiljøetat. Men de har også 

en egen ordning for elever (men også foreldre), der man via en egen app, kan registrere farlige punkter 

på skoleveien. http://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/2015/02/27/trafikkagent-2015-oppdrag-skolevei/  

 

Siste FAU-møte før sommeren; 23. mai kl 19 (gjest Ingvild Bryn om inkludering) 

http://oslokfu.no/
http://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/2015/02/27/trafikkagent-2015-oppdrag-skolevei/

