
Referat fra FAU-møte ved Ullevål skole 23. januar 2017 

Til stede: Sigrid Narum (6 D), Siri Rønningen (7 E), Trude Vegstein (7 B), Lena Dahlstrøm (7 A), Hanne 

Haslum (5 D), Helene Sjursen (3 C), Cristiano Aubert (4 C), Vibeke M. Viestad (4 B), Margrethe Greve-

Isdahl (1 B), Kirsten Morstrøm (1 C), Vegard Torsnes (3 A), Gaute Stensrud (2 B og 3 B), Reidar 

Gjersvik (6 A), Åse Pauline Thirud (2 A), Jan Faller (6 C), Karina Shahnavaz (1 A), Ingvild Wæhler (4 A), 

Troels Danø (5 A), Jon Bjørgum (5 B), Ales Ree (6 B), Klaus Børringbo (7 C) og Marius Stub (leder) 

Forfall: Astrid Bjørkeng 2C, Elisabeth S. Nordeng 5C, Reidar Gjersvik 6A, Ingrid Myrtveit 7D 

 

Dagsorden 

 
1. Innkalling, dagsorden og referat fra forrige møte ble godkjent. 

2. Rektor orienterer 

a. Forslag til budsjett for 2017 og ny strategisk plan ble sendt inn fredag 20. januar 

2017. Driften av skolen ser ut til å gå med et overskudd på kr 154 000. Driften av 

akitivitetsskolen ser ut til å gå med et overskudd på kr 300 000. Overskuddet vil bli 

benyttet til å kjøpe inn iPader til elevene på første og annet trinn, og kanskje også til 

å styrke bemanningen fra høsten av. 

b. Ullevål gjør det generelt sett bra, og er ikke satt under tilsyn fra kommunen, slik en 

del av naboskolene er. 

c. Det har vært en del sykdom blant lærerne på noen av trinnene. Skolen vil gjøre hva 

den kan for å få ned sykefraværet. 

d. Det har vært en god del tagging på skolebygningene i helgene, og det er sendt ut en 

e-post til syvendetrinnsforeldre om det. De ansvarlige er antakelig tidligere elever 

ved skolen. Skolen følger opp dette, og har bl.a. orientert politiet.  

e. Det er nå innført et forbud mot pokémonkort på skolen. 

f. Spørsmål fra FAU 

i. Noe av foreldrene har hørt at det skal være litt bråk og småslossing blant 

guttene på 3. trinn, og at det bl.a. skal være innført et midlertidig forbud mot 

å spille fotball for å unngå ytterligere tildragelser. Rektor ga uttrykk for at 

hun ikke har hørt om noe bråk, men at hun skal sjekke dette nærmere. 

ii. En av foreldrene spurte om strategisk plan for 2017 inneholder noen planer 

for investering i og bruk av IKT i undervisningen. Rektor opplyste at det ikke 

gjør det. 

3. Innkomne saker 

a. Fadderordningen 

i. Noen foreldre har gitt uttrykk for at reglene for fadderne virker for rigide 

ii. Rektor opplyst at det ikke er utarbeidet faste regler for fadderne. Det blir i 

stedet avholdt et fadderkurs hvor det blir gitt veiledning gjennom bruk av 

eksempler på hva som er greit og hva som ikke er greit. Hovedbudskapet er 

at fadderne skal prøve å være en venn for fadderbarna. 

iii. Til de konkrete eksemplene som ble tatt opp, bemerket rektor følgende: 



1. Løfting: Det er ikke forbudt å løfte opp fadderbarna som ledd i lek 

eller annet, men det heller ikke meningen at fadderne skal bære 

rundt på fadderbarna over lengre tid.  

2. Gaver: Det er ikke forbudt å gi små gaver om det faller seg slik, men 

dette er en helt frivillig sak. Ingen skal føle at de må gi gaver. 

3. Besøk: Det er ikke forbudt å besøke hverandre, men man må finne 

en frekvens på besøkene som passer for begge. 

b. Anmerkninger 

i. Noen foreldre ga uttrykk for at omleggingen av bruken av anmerkninger på 

7. trinn har skapt en viss misnøye blant elevene. Enkelte reagerte på at det 

ikke ble gitt noen informasjon fra skolens side i forkant av omleggingen, og 

pekte på at det burde vært informert om dette på foreldremøtet om høsten. 

Andre fortalte om episoder hvor anmerkninger skal være gitt i offentlighet 

eller på kollektivt grunnlag. 

ii. Rektor var enig i at det burde vært informert bedre fra skolens side, og sa at 

dette skal gjøres på foreldremøtene fra nå av. Hun forslo videre at skolen, 

representanter fra FAU og eventuelt enkelte klassekontakter på 6. trinn 

kunne diskutere bruken av anmerkninger i lys av erfaringene fra dette 

skoleåret, blant annet for å se om det finnes noen forbedringspunkter.  

4. Nytt fra driftsstyret 

a. Vibeke Viestad gjorde kort rede for hva som ble drøftet på det siste møtet i 

driftsstyret, hvor bl.a. budsjett og strategisk plan for 2017 ble godkjent. 

5. Orientering fra arbeidsgruppene 

a. Psykososial gruppe 

i. Det er ikke avholdt noen møter i arbeidsgruppen siden sist 

ii. Gruppen vil arbeide videre med følgende: 

1. Skolemiljøutvalget skal ha møte 24. februar, og det vil der bli tatt 

opp spørsmål knyttet til (a) bråk i tredjeklasse (se punkt 6 nedenfor), 

(b) økt bruk av vikarer, og (c) spørsmål knyttet til integrasjon. 

b. AKS-gruppen 

i. Det er ikke avholdt noen møter i arbeidsgruppen siden sist 

ii. Gruppen vil se nærmere på følgende: 

1. Sammenslåing av baser: Er det behov for sammenslåing av flere 

baser i lys av budsjettsituasjonen? Hva er de positive og negative 

virkningene av de sammenslåinger som allerede er gjennomført? 

2. Slåssing: Hva gjør skolen med den uroen som er på tredjeklasse?  

3. I hvilken grad brukes ufaglærte AKS-ansatte som vikarer? 

4. Hva kan gjøres for å sikre at elevene får tilstrekkelig ro og tid til å 

spise opp matpakkene sine? 

c. Trafikkgruppen 

i. Det er ikke avholdt noen møter i arbeidsgruppen siden sist 

ii. Gruppen vil se nærmere på følgende: 

1. Fungerer skolepatruljen tilfredsstillende? 

2. Trafikksituasjonen i nærmiljøet 



a. Gruppen vil kontakte FAU på Berg skole og høre hva deres 

erfaringer er 

b. Er det behov for ytterligere trafikksikkerhetstiltak, f.eks. en 

fotgjengergang fra Åpen Bakeri over til Kolibri, og overgang 

ved Kiwi? Gruppen tar kontakt med kommunen for å avklare 

dette nærmere, og vil etter behov kunne foreslå en felles 

befaring med berørte parter 

d. Fysisk gruppe 

i. Det er ikke avholdt noen møter i arbeidsgruppen siden sist 

ii. Gruppen vil se nærmere på følgende: 

1. Gruppen vil følge opp saken om oppgradering av skolens utearealer 

når paviljongen rives. Hvor står saken nå, og er det behov for noen 

ytterligere initiativ fra FAU sin side? 

e. Gruppen for strategi og IKT 

i. Det har ikke vært virksomhet i gruppen siden sist 

ii. Gruppen vil se nærmere på følgende: 

1. Gruppen bør gjøre seg kjent med skolens IKT-strategi og undersøke 

om vi har noen synspunkter på den - før ny rektor tilsettes  

6. Eventuelt 

a. Det kom frem at det er problemer med uro og småslossing mellom elever på 3. trinn. 

Rektor ga uttrykk for at hun ikke kjente til dette, men at hun skulle undersøke saken 

videre – og eventuelt følge opp ved behov. 

b. Det fremkom et ønske om å utarbeide et årshjul for arbeidet i FAU. Styret utarbeider 

et utkast, som deretter sirkuleres på e-post for kommentarer. 

c. Klaus orienterte kort om arbeidet i Samarbeidsutvalget for skoler i Nordre Aker 

(SUSNA).  

 

Neste møte: 7. mars kl. 1900-2100. 

 

 


