
FAU-møte. 9.01.19.  Kl 19. 
Personalrommet. 

Tilstede: Anne-Cathrine Blix (2c), Kjetil Nilsen (3c), Eva Rolland (2a),  Tonje Stray 
Høyland (4a), Jannike Eggen (5b), Arne Eik (7d), Nina Méd (1a), Gisle Aschim (3b), 
Guro Heimly (6b), Elin Borg (3a), Cathrine Larssen (1b), Anders Kråkenes (1b) , 
Maria Reinertsen (2b), Torstein Are (4c), Veslemøy Hult (5c), Marit Thorsrud (5a), 
Terese Aalborg (7c), Tuva K. Nielsen (4b).  
Møtet ble ledet av Terese Aalborg. 

Sak 1. Rektor orienterer.  
Rektor var syk og derfor ikke tilstede. Terese orienterte om møtet Vidar Helgesen 
(nestleder i FAU) og hun hadde hatt med henne dagen før. 

a) Psykososialt miljø - nulltoleranse mot krenkelser - hvordan følges dette opp? 
FAU har fått inn flere saker som omhandler dette. Rektor fortalte at et kommunalt 
læringsmiljø-team kommer til skolen i forbindelse med en sak på et enkelt trinn, da 
har også skolen bedt dem se bredere på skolemiljøet og skolens tilrettelegging. 

FAU- vil gjerne komme med innspill til dette teamet, blant annet: 
Hvordan sikre bedre informasjonsflyt fra til rektor/Aks-leder og foreldre ved 
mobbeepisoder, skader osv.  
Hvordan jobber skolen for å forhindre klikkdannelse etc.  
Hva kan FAU bidra med: Temakvelder? Sette psykososialt miljø på dagsorden på 
foreldremøter? Annet? 
Sosialgruppa tar disse spørsmålene videre i Skolemiljøgruppa. 

Læringsmiljø-teamet vil også se på Aks. 
FAU mener mye bra skjer på Aks. De har fått til mye bedre mat og det er mange åpne 
kurs.  
Men: Melding fra noen foreldre om mye støy og uro på Aks. Vi lurer på hvor mange 
voksne er tilstede på Aks og hvordan bemanningen er fordelt. 
Aksgruppa tar dette videre i møte med Aks-leder. 

Skolen har ikke sosiallærer. I stedet er ansvaret for trinnene fordelt mellom 
skoleledelsen. FAU-ønsker tydeligere informasjon til foreldre om denne ordningen og 
hvem som er ansvarlig for hvert trinn. 

 b. Nærskole-vedtak ungdomsskolen 
Skolen bekrefter at ungdomsskolen må sende forhåndsvarsel innen 11. 
mars til de elevene som risikerer å ikke få plass på sin nærskole. 

c) Ranselpost.  



FAU mener veilederen fra Utdanningsdirektoratet åpner for å sende ranselpost som 
reklamerer for gratis-tilbud i nærmiljøet, av typen inkluderende og lavterskel. Vidar 
ser videre på saken. 

Sak 2. Sakliste til Driftsstyremøte 16.01. 
Bortfalt da saklisten ikke foreligger på grunn av sykdom. 

Sak 3. Siste nytt fra arbeidsgruppene 

Sosialgruppa.  
Elevundersøkelsen: Resultatene ble gjennomgått på møte i skolemiljøutvalget. 
Undersøkelsen gjennomføres i 5-7.klasse hvert år. Resultatetene ligger på 
skoleportalen.  
FAU merker seg trivslscore på 4,4 av 5 mulige. Det er positivt. De fleste elevene 
trives på Ullevål. Men vi mener det er bekymringsfullt at 4,8 prosent av elevene 
melder om mobbing 2-3 ganger i måneden og at denne andelen har økt de siste årene. 
Vi imøteser arbeidet til teamet fra kommunen. 

Besteforeldre mot mobbing. Skolen ønsker mer informasjon om blant annet 
ansvarsfordeling. Sosialgruppa risøtsjer og kommer tilbake til dette. 

17.mai-gruppa.  
Epost med gavetigging til konkurransene på Damplass skal sendes ut til alle foreldre.  

Ute-og trafikk-gruppa.  
Oppgradering av skolegården: Gruppa har hatt møte med Byverkstedet sammen med 
rektor. Byverkstedets metode er å jobbe tett med elevene. Elevene er med å planlegge, 
foreldre og elever er  med å bygge. Rektor er positiv til workshop i skoletiden. 
Budsjett: ca 400 000 til materialer, og gjennomføring av work shop. Målet er å søke 
Sparebankstiftelsen om penger 1.februar.  

IKT-gruppa.  
Har nå fått tre medlemmer: Veslemøy, Anders og Torstein.  

AKS-gruppa.  
Skal ha møte med Aks-leder og tar da opp spørsmålene nevnt i sak 1.  

Sak 4. Eventuelt.  
a) Etablering av FAU som forening: Veslemøy og Torstein og Anders ser videre på 
dette.  

b) Glatt skolegård. Elever har falt og slått seg på isen i skolegården og meldt om 
flere hjernerystelser: Hvem har ansvaret for å strø etc? Flere foreldre ønsker bedre 
rutiner for å kontakte foresatte ved skader. 



Det er Undervisningsbygg sitt ansvar å strø. Vi skjønner ikke at det skal være så 
vanskelig.  Forslag: Stenge av lekeapparat, når det er glatt. Sosialgruppa tar det videre 
i skolemijløutvalget. 

c) Toalettforhold. Elevrådet har laget skisser for hvordan det kan pusses opp så det 
blir litt triveligere der. Sosalgruppa følger opp: Hva er planen, hvor har det stoppet 
opp og hva kan FAU bidra med for å få arbeidet videre?  

  

   


