
Møte i FAU 21. november 2017 
Til stede: Gaute (4b), Krister (2c), Per (vara 1b), Marie (7d), Anne-Cathrine (1c), Elin (2a), Terese 
(6c), Veslemøy (4c), Torstein (3c), Ole (5c), Per Jørgen (4a), Malin (3a), Ida (3b), Tobias (1a), Arne 
(6d), Margrethe (2b), Ingebjørg (5a), Marius (leder)


Rektor var til stede første del av møtet


Referent: Ingebjørg


1. Forrige referat 

Ingen hadde innvendinger til referatet eller dagsorden. 


2. Rektor informerte om aktuelle saker 

Skolen arbeider med strategisk plan. Skisse til strategisk plan vil legges frem for FAU i neste 
møte, den 12. desember. 


Rektor ønsker også å jobbe med en ny visjon for skolen. Dersom FAU vil bidra i dette arbeidet, er 
skolen takknemlig for det.


Dersom FAU ønsker å være mer involvert i budsjettarbeid (bl.a. fordelingsprinsippene mellom 
Osloskolene) må FAU gi tilbakemelding om dette. Foreløpig ser det ut som Ullevål ligger an til å få 
litt mindre midler, bl.a. på grunn av færre elever. (Oslo kommunes høringsbrev om 
ressursfordelingsmodellen vedlegges til orientering)


Rektor redegjorde for egne tanker og skolens syn på de temaene FAU har tenkt å fokusere på 
gjennom de ulike arbeidsgruppene.


3. De ulike arbeidsgruppene presenterte sine planer for FAU 

Arbeidsgruppa for sosialt miljø har identifisert tre områder de vil jobbe med:


- Integrering/inkludering

- Mobbing

- Sosiale medier (dette punktet samsvarte også med et ønske rektor kommuniserte om mer 
samarbeid med foreldre/FAU rundt elevenes bruk av sosiale medier)


Arbeidsgruppa fikk innspill fra FAU om andre problemstillinger de kunne vurdere å se nærmere på:


- Hva gjør skolen med det samlede læringsmiljøet?

- Hvordan skal man sikre at noen har helthetsbildet av hver enkelt elev - at alle har det bra og 

eventuelt fange opp om noen ikke er greie? 

- Ulike tiltak som kan iverksettes for å sikre mer mangfold i FAU


Arbeidsgruppa for fysisk miljø har allerede koordinert trafikkaksjonen


Gruppa planlegger å gjennomføre en befaring rundt skolen for å se om det finnes gode løsninger 
som kan gjennomføres kostnadsfritt, eventuelt med støtte fra andre aktører.




Arbeidsgruppa vurdere også om de bør utøve ytterligere press på Undervisningsbygg for å få 
bedre dekke rundt de nye klatrestativene. 


Arbeidsgruppa for faglig miljø har hatt møte Karl Otto (inspektør) for å få bedre oversikt over IKT-
forholdene på skolen. De har også meddelt at arbeidsgruppa ønsker å være en ressurs som 
skolen kan spille på i IKT-spørsmål.


Arbeidsgruppa vurdere at det kan være fornuftig å jobbe opp mot blant annet strategisk plan for å 
sikre at IKT gis høy og riktig prioritet.


Arbeidsgruppa for AKS har hatt fokus på ulike kurstilbud og på mat. 


Gruppa har undesøkt kurstilbudet naboskolene - og ser at mange av de har andre skolene har 
mer å tilby elevene i AKS.


Arbeidsgruppa har også vært i kontakt med Geitmyra, og forhørt seg mer om mulig deltakelse i  
prosjektet: «Bra mat på Aks». Arbeidsgruppa vurderer også mulighet for å søke på stipend til ulike 
AKS-tiltak. 


Arbeidsgruppa skal ha møte med rektor og Astrid og Mette på mandag. 


4. Eventuelt 

Noen FAU-medlemmer som ikke var til stede på forrige møte ble fordelt på grupper:


- Ida (3b) - sosialt miljø

- Tobias (1a) - Aks

- Marie (7d) - sosialt miljø

- Krister (2c) - sosialt miljø


Noen foreldre har kommet med innspill til FAU om å følge opp manglende kildesortering på AKS. 
AKS-gruppa tar dette opp med rektor og AKS i møtet på mandag. 


Marius redegjorde kort for de undersøkelser han har gjort om kommunens og skolens regelverk 
for håndtering av permisjonssøknader. Oslostandarden for behandling av permisjonssøknader 
vedlegges også referatet.


Neste møte i FAU er 12. desember. 


