
FAU-møte. 27.02.19 kl 19-21. 
Personalrommet. 

Tilstede: Anne-Cathrine Blix (2c), Jannike Eggen (5b), Arne Eik (7d), Nina Méd (1a), 
Gisle Aschim (3b), Guro Heimly (6b), Elin Borg (3a), Anders Kråkenes (1b) , Terese 
Aalborg (7c), Tuva K. Nielsen (4b), Kristin Dagestad-Larsen (7a), Tom Storvik (6c), 
Magrete Brekke (5c), Vidar Helgesen (4a), John Lauring Pedersen (2b). 
  
Møtet ble ledet av Terese Aalborg. 

Sak 1. Rektor orienterer.  
Strategisk plan for Ullevål skole: 
Rektor gjennomgikk strategisk plan for Ullevål skole, som nå er ferdig og blir 
implementert.  

Visjon: Vi skal sammen skape et godt læringsmiljø for alle elever.  

Det kom så spørsmål om hvordan skolen tenker å bruke den strategiske planen. 
Rektor minnet på om at både lærere og AKS-personalet har vært med å lage planen, 
noe som er et godt utgangspunkt for at den vil bli brukt i det daglige arbeidet. Planen 
vil danne grunnlaget for all planlegging av virksomheten. Rektor vil også minne om 
den med jevne mellomrom, og sjekke status på hvordan man ligger an.  

Det ble så flere spørsmål fra FAU-representantene, følgende temaer ble berørt: 

- Er det noen fag som peker seg ut som spesielt krevende for Ullevål? Rektor 
informerte om at Ullevål relativt sett har dårligst resultater i engelsk. Dette er 
noe man ønsker å se nærmere på, for om mulig øke nivået.  

- Legges det opp til tverrfaglig samarbeid på trinnene? Rektor bekreftet at man 
forsøker å gjøre dette det det anses som formålstjenlig. 

- Hvordan ligger man an i forhold til å rekke frist ny læreplan 2020? Rektor 
pekte på at det er et år igjen å jobbe på før ny læreplan trer i kraft, og at man 
ikke er bekymret for tidsfrist, arbeidet er i gang. 

- Samarbeid FAU – er det kun samarbeid med utemiljø? Rektor bekreftet at hun 
opplever at samspillet med foreldre også er viktig når det gjelder trygt 
skolemiljø, AKS og IKT – hun opplever det fungerer godt, og er positiv til 
enda tettere samarbeid.   

Skolemiljø: 
Rektor informerte om at det vil komme ut et «Rektors brev» med jevne mellomrom, 
rektor seg for seg 6 ganger pr år, med første utsendelse i løpet av én ukes tid. Rektor 
opplever selv at skolen kunne ha vært flinkere til å informere, og dette tiltaket vil 
kunne bidra til at informasjonen oppleves som bedre for foreldrene.  

Rektor gjennomgikk så iverksatte tiltak for å styrke skolens psyko-sosiale miljø:  



o Skolen innfører denne våren «lekeleder»-ordning  «kameratstøtte» (se 
Rektors brev for nærmere beskrivelse av disse tiltakene)  

o Sosiallærer-stillingen på skolen blir ikke erstattet, men rektor 
informerte om at man ser for seg flere tiltak for å avbøte dette: 
▪ Elevhelse-team, hvor ansvaret fordelt på rektor og øvrig 

skoleledelse, med helsesøster tilknyttet teamet.  
▪ Det har vært ekstralærer i noen klasser i høst, fortsetter på 

nyåret, med læringsstøtte og veiledning. 
▪ Skolen har vernepleier/miljøterapeut på 1. og 2. trinn, en 

ordning som nylig er påbegynt. Dette er foreløpig et 
testprosjekt som vil evalueres på et senere tidspunkt. Rektor 
bekreftet at tiltak er iverksatt pga utfordringer på disse trinnene.  

o På spørsmål om hvorfor man ikke lenger hadde sosiallærer på skolen, 
opplyste rektor at man anså alternativet som vel så godt, og at det også 
var et spørsmål knyttet til økonomi for skolen.  

FAU-representantene stilte så noen spørsmål til arbeidet med det psyko-sosiale 
miljøet:  

o Hvem snakker man med om man ikke ønsker å snakke med lærer/
ledelsen? Rektor pekte her på helsesøster som en mulighet, og 
understreket at helsesøster har taushetsplikt. Hun pekte også på at man 
har mulighet til å snakke med Utdanningsetaten i Oslo kommune, om 
man ønsker å diskutere med rektors overordnede. Det ble fra FAUs 
side påpekt at det er viktig at man forsøker å løse problemer på et 
lavest mulig nivå, dvs at man først forsøker å kontakte lærer om man 
har forhold man ønsker å diskutere. Det ble også påpekt fra FAUs side 
at informasjon om hvem man skal kontakte om man har behov for det 
blir gjort tydelig for foreldre som er nye på skolen. 

o Det ble spørsmål om hvorvidt man var flinke nok til å jobbe 
forebyggende. Rektor bekreftet at man ønsker å jobbe med 
forebygging og at lærerne så sent som på samme dag hadde hatt 
diskusjoner knyttet til forebyggende tiltak.  

o Det ble stilt spørsmål om skolen hadde vurdert miljø-team, som man 
har på flere andre skoler. Rektor svarte at det ikke forelå konkrete 
planer om dette på Ullevål skole.  

o Det ble stilt spørsmål om hvordan man jobbet med tanke på å være 
tilstede i friminuttene, hvor mye kan skje. Rektor bekreftet at det alltid 
er lærere ute i friminuttene, og at det i inspeksjonsplanen for skolen er 
fokusert på hvordan man kan fange opp og håndtere eventuelle 
problemer.  

o På spørsmål om hvordan man skal forholde seg til problemer i AKS-
tiden, svarte rektor at det er viktig å melde disse til AKS-lederrne på 
basene, evt til Rikke, ikke til AKS-assistentene.  

o FAU vil også briefe klassekontaktene for at varslingsrutinene, som 
beskrevet over, blir kommunisert ut på alle foreldremøtene.  



Budsjett:  
Rektor gjennomgikk så resultater for 2018, og prognose for 2019. I 2018 ble det et 
underforbruk sammenlignet med budsjett, skolen regner med å ta igjen dette i løpet av 
året med diverse innkjøp som ble forskjøvet fra 2018 pga kapasitet.  

Sak 2. Sakliste til neste driftsstyremøte  
Bortfalt da saklisten ikke forelå til møtet. Det ble uttrykt fra FAU at det oppleves som 
litt uklart hvor ting skal spilles inn. Jannike Eggen sender ut saksliste på mail når 
denne foreligger, og ber om innspill fra FAU-representantene.  

Sak 3. Siste nytt fra arbeidsgruppene 

Sosialgruppa.  
Nina Méd har deltatt i møte i skolemiljøutvalget, hvor representanter for elevrådet 
også er representert. Det oppleves som at representantene i elevrådet, som er de større 
elevene, opplever mindre av problemene som de yngre elevene uttrykker.  

Foreldreundersøkelser ble også diskutert som et virkemiddel for å få input fra foreldre 
på konkrete spørsmål, noe som gjør det lettere å få foreldre involvert. Dette må 
selvsagt avstemmes med skolens ledelse.  

Toaletter: Skolen skal ha møte med Undervisningsbygg, og foreslå en oppgradering. 
Elevene kan være med og male. Det er viktig å koordinere med Undervisningsbygg 
hva som gjøres umiddelbart, og hva som skal planlegges over litt tid.  

Barnevakten kommer før påske på foreldremøte på 3. trinn, noe skolen organiserer, 
med temaer som nettvett og digital mobbing. Det kan være ønskelig å kjøre dette 
foredraget for flere trinn, men det må samtidig da tilpasses hvert enkelt trinn. Det 
koster samtidig penger å engasjere Barnevakten, og man ønsker her et spleiselag med 
skolen. Det ble også diskutert om det kunne være interesse for at Mobbeombudet 
holdt et foredrag for foreldre.  

Gruppen har også diskutert om initiativet «Besteforeldre på skolen» kan være for for 
Ullevål. Skolen er noe usikker på hva slags rolle og ansvar disse skal ha, men er åpen 
for å diskutere dette videre. Det kom forslag om å sjekke ut hvordan dette fungerer på 
andre skoler. Det kan også være lurt å se an timingen for et slikt tiltak, når skolen har 
mindre å gjøre.  

17.mai-gruppa.  
Møte avholdt, mail sendt ut til alle foreldre på 6 trinn om å sponse gaver. Ikke veldig 
god respons, så dette blir fulgt opp. Vi bør imidlertid sende mail til foreldre på alle 
trinn for å øke sannsynligheten for å få gaver.  

Arbeidet frem mot 17. mai er ellers i rute.  



Man vurderer å øke prisen på bongene, samt andre priser, for å få en bedre 
finansiering av aktiviteten.  

Ute- og innegruppa.  
Søknad om bidrag til utemiljøet er sendt til Sparebankstiftelsen, og her avventer man 
svar.  

Gruppen opplevde at det er noe uklare grenser mellom ute-/innegruppen og 
sosialgruppen.  

IKT-gruppa.  
Gruppen har avholdt møte med Karl Otto og Thomas., og hatt en gjennomgang av 
utstyret som er på skolen. Skolen har i år et satsingsområde på iPad – først lærere, 
dernest elever. Videre ser man på oppgradering av projektorer, som muliggjør trådløs 
overføring til iPads. Skolen mener øvrig PC-utstyr holder «noen år til».  

Skolen har en IT-konsulent som jobber to dager pr uke for å drifte utstyret 
(enkeltperson).  

Skolen har deltatt på en IT- konferanse, og man har utferdiget planer om hva man 
ønsker å prioritere fremover. Multismart er valgt for alle trinn, bortsett fra 1. og 4. Det 
ble stilt spørsmål fra FAU om Multismart-løsningen skal evalueres, noe gruppen 
sjekker med skolen. Gruppen sjekker også om det er mulig å arrangere kodekurs 
andre dager enn mandager.  
Ønsker forslag fra skolen på hva FAU kan bidra med på denne saken.  

AKS-gruppa.  
Gruppen har hatt møte med Rikke 22. januar. Det er planlagt nytt møte primo mars, 
hvor det presenteres ny struktur for AKS, og hvor også rektor er til stede. Gruppen 
kunne også informere om at det planlegges flere kurs med fysisk aktivitet når snøen er 
borte.   

Styret: 
Jobber med info-flyer for å supplere informasjon. Håper det skal komme ut innen 1. 
april.  

Det er bedt om innspill på problem med økt trafikk, men det er ikke kommet mange 
innspill. Saken er også tatt opp i Hagebystyret, som planlegger å gjennomføre en 
brukerundersøkelse for å hente informasjon om situasjonen.  

Det er ønskelig å ha en fungerende trafikk-gruppe i FAU. FAU forsøker å finne 
deltagere til denne til neste møte. Kristin Dagestad-Larsen kan bidra som 
ressursperson i en overgangsperiode. 

Sak 4. Eventuelt.  



a) Etablering av FAU som forening: Det må avholdes et stiftelsesmøte med to 
representanter. Anders Kråkenes (kasserer) og Guro Heimly meldte seg 
frivillig til å gjennomføre stiftelsesmøte.  

   


