
Referat, Ullevål FAU, møte 17.10.2018 kl. 18. 
 
Tilstede: Nina Méd(1A), Henning Brikt Andersen (1A), Anders Kråkenes (1B), 
Cathrine Larssen (1B),) Maria Reinertsen (2B), Anne-Cathrine Blix (2C), Elin 
Borg (3A), Gisle Aschim (3B), Kjetil Nilsen (3C), Vidar Helgesen (4A), Tuva 
Nielsen (4B), Jannike Eggen (5B),  Kari Brandtzæg (6A), Guro Heimly (6B), Jon 
Bjørgum (7B), Terese Aalborg (7C), Arne Eik (7D) 
Rektor Maria Hägnefelt var til stede på deler av møtet for å orientere fra skolen. 
 
Terese Aalborg ledet møtet. 
 
1. Valg av referent. Maria Reinertsen  
2. Saksliste godkjent. 
 
3, 4 og 5. Valg av leder: Terese Aalborg. Nestleder: Vidar Helgesen. Sekretær: 
Maria Reinertsen. 
Forslag fra Terese om at disse tre sammen med en økonomiansvarlig utgjør et 
styre i FAU.  
Forslag vedtatt. 
Økonomiansvarlig velges på neste møte, fortrinnsvis en fra sjette trinn som også 
kan ha ansvar for økonomien på 17. mai-arrangementet. 
 
6. Rektor orienterte om aktuelle saker fra skolen.  
Kommunikasjon: Viktig at samarbeidet med FAU fungerer bedre. Rektor ønsker 
at FAU-leder og rektor kan ha møte noen dager før FAU-møtet. Hun ba om at 
foreldre melder inn saker og spørsmål til FAU i god tid så de kan tas med på 
dette møtet. Rektor foreslo at selve FAU-møtet holdes en uke før møtet til 
skolens Driftsstyre, så FAU kan gi innspill til Driftsstyret. Driftsstyret må i sin tur 
sende ut sin innkalling før FAU-møtet, så sakslisten kan gjennomgås der. 
 
Saker til førstkommende driftsstyremøte 28. november.  
– Budsjett: Prognosen etter tredje kvartal er at skolen går i pluss. Aks regner 
også med et lite overskudd. 
Rektor ønsker å bruke noe av overskuddet på å sende ledere på IKT–messe i 
London i januar og arrangere felles oppstartseminar for skolen og AKS sammen 
til neste skoleår for å bedre samarbeidet. 
 
– Fremdrift i oppfyllelse av skolens strategiske plan: En av skolens utfordringer 
er at små konflikter mellom elevene vokser seg store. Lærerne skal utarbeide et 
felles opplegg for konflikthåndtering, målet er at elevene selv skal lære å løse 
små konflikter.  
 
– Elevtap: Prognoser over barn under skolealder i området viser at både Berg og 
Ullevål ligger an til langt færre elever enn i dag. Rektor vil undersøke muligheten 
for å samarbeide med Berg om inntaket, to klasser på en skole og 3 på den andre 
ett år, og så bytte neste år. Dette krever støtte fra Utdanningsetaten. 
 



Oppholdsbetaling i AKS. Det er kommet nye regler om at man kan kjøpe 
tilleggstid på AKS i ferier. Skolen vil kopiere opplegget fra Berg skole når de 
innfører dette. Informasjon kommer.  
 
Parkering. Etter at beboerparkering ble innført i området har Ullevål mistet sine 
parkeringsplasser, lærere og skolen får heller ikke kjøpe beboerparkeringsbevis. 
Det skaper problemer for lærere med lang/kronglete reisevei. Skolen risikerer 
ifølge rektor å miste personale og tape i rekruttering av nye lærere. Rektor 
bekreftet at skolen ikke ønsker å ta av skolegården til parkering. Ønsker heller å 
få reservert noen plasser i Gäbleins vei, der skolen før hadde parkeringsplasser. 
Driftsstyret skal på befaring dit i morgen. Skolen har selv forsøkt å få en løsning 
på dette uten å nå frem. Rektor ba om at FAU engasjerer seg i saken til støtte for 
skolen og ansatte.  
 
Ingen av dagens to foreldrerepresentanter til Driftsstyret sitter i FAU, er det i 
tråd med reglene? Rektor undersøker.  
 
7. Orientering fra Driftsstyret ved foreldrerepresentant Vibeke Viestad.  
Parkeringsplasser; skolen tror at den beste muligheten for å få gjennomslag her 
er at foreldrene engasjerer seg.  
Diskusjon om dette er noe FAU ønsker å prioritere. 
Konklusjon: Dette er i alle fall  innenfor FAUs mandat, siden eventuelle 
rekrutteringsproblemer og oppsigelser som følge av parkeringsproblemer 
påvirker læringsmiljøet til barna våre.  
Men foreldrene har flere spørsmål, blant annet: Hva vil det koste skolen, hvem 
skal få plassene, finnes det parkeringstomter i nærheten, kan lærere og 
bilkollektiv få en felles løsning?  
Jon Bjørgum, Vidar Helgesen og Maria Reinertsen har påtatt seg å undersøke til 
neste møte.   
 
8. Oppdatering fra skolemiljøutvalg v/ Arne Eik.  
I skolemiljøutvalget sitter representanter fra skole, elevråd og foreldre. Eik 
oppfatter dette som et bra fora å spille inn saker for FAU. 
Valg av en foreldrerepresentant til utsatt. 
 
9. Nedsetting av arbeidsgrupper.  
Fordeling av foreldre på disse. Alle som ikke er med i styret skal delta i en 
arbeidsgruppe. Fordeling som følger: 
IKT: Anders Kråkenes (1B) 
Sosialt miljø: Arne Eik (7B), Gisle Aschim (3B), Marit  Thorsrud (5A), Jannike 
Eggen(5B), Nina Méd (1A) 
Utemiljø og trafikk (i år slått sammen til en gruppe): Kjetil Nilsen (3C), Jon 
Bjørgum (7B), Tuva Nielsen (4B), Elin Borg (3A) 
AKS:Tobias Bach (2A), Anne Cathrine Blix(2C) 
17. mai: FAU-representanten for 6.trinn har ansvaret for arrangement på 
Damplassen 17.mai, innkjøp av krans, trykking av program og billetter til lekene 
samt lydanlegg.  Kari Brandtzæg (6A), Guro Heimly (6B), Kristin Valla (6A), Scilie 
Tveøy (6B), Tom (6C). Guro har også fått løfte fra 6B om to ekstra foreldre derfra 
til gruppen.  



 
Orientering fra representanter for fjorårets grupper om hvor arbeidet står nå: 
IKT: Gruppen har kartlagt digitale behov i dialog med skolen. 
Aks: Gruppen søkte – og fikk – penger fra Sparebankstiftelsen til utstyr til AKS. 
De har også hatt møte med AKS om maten barna serveres og ønsker å følge opp 
dette videre. 
Utegruppe: Har jobbet med å finne bedre måter å bruke skolegården på, blant 
annet å flytte fotballspillingen ut av store skolegård. Ønsker å jobbe videre med 
planene og søke om penger til oppgradering av utearealet. 
Sosial gruppe: Laget veiledning nettbruk og skjermbruk. Jobber med veiledning  
om vennegrupper.  
17. maigruppen: Arrangerte leker og gikk med overskudd på 8000 kroner. Har 
laget veiledninger som neste generasjon kan følge. Foreslår at årets gruppe søker 
om organisasjonsnummer slik at en kan få Vipps bedrift. 
 
Eventuelt:  
Presentasjonsrunde. 
 
1. Referat fra siste FAU-møte ligger ikke på skolens hjemmesider. Må godkjennes 
av FAU. Ble godkjent av møtet. Terese Aalborg ber skolen legge ut dette.  
 
2. Informasjonsflyt.  
FAU ble enige om å følge rektors oppfordring og arrangere sine møter en uke før 
driftsstyret.  
Hverken flytting av skolestart til klokken halv ni eller valget å ha to store 
førsteklasser i stedet for tre små er tatt opp med FAU. Dette er eksempel på 
saker vi ønsker å bli orientert om på forhånd så vi kan si vår mening.  
 
3. Halloween. FAU-representantene sender ut påminnelser til sine klasser om at 
en bør arrangere felles inkluderende opplegg på Halloween. F.eks: Opplegg på 
skolen eller at vennegruppene går godte-runde sammen. Terese sender ut 
påminnelse til FAU. 
I fremtiden kan Halloween være et tema i Sosial gruppe.  
 
4. Utegruppen sa seg villig til også å ta ansvar for fysisk innemiljø som toaletter 
osv. 
 
 
5. Neste FAU-møte holdes onsdag 21. november kl. 19.  


