
Referat fra FAU-møte ved Ullevål skole 7. mars 2017 

Til stede: Margrethe Greve-Isdahl 1B, Åse-Pauline Thirud 2A, Ida Bernhardt 2B, Astrid Bjørkeng 2C, 

Vegard Torsnes 3A, Gaute Stensrud 3B, Helene Sjursen 3C, Ingvild T. Wæhler 4A, Vibeke Viestad 

4B, Cristiano Aubert 4C, Troels Danø 5A, Jon Bjørgum 5B, Elisabeth S. Nordeng 5C, Hanne Haslum 

5D, Reidar Gjersvik 6A, Ales Rees 6B, Jan Faller 6C, Klaus Børringbo 7C, Ingrid Myrtveit 7D, Sigrid 

Narum 6D, Knut Skrindo 7A, Siri Rønningen 7E, Marius Stub (leder) 

Forfall: Karina Shahnavaz 1A, Trude Vagstein 7B, Krister Moström 1C 
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1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

 

 

2. Inspektør orientere om IKT 

- Materiell;  

o 34 PCer innkjøpt for et år siden  

o Skolen har ellers litt over 100 eldre Dell-maskiner som kun holder ut 2017. 

Står derfor ved et veiskille om hva man skal satse på. Kommer til å satse mer 

mot nettbrett enn PC 

o Bestilt 25 iPad i år som skal brukes av både skolen og AkS.  

- Veien videre;  

o Strategi for 2017 er å kjøpe inn iPad.  

o Jobber med en strategi for skolen for hvordan håndtere situasjonen etter 2017. 

Er nå i kartleggingsfasen og ser på hva andre skoler i Oslo jobber med. Ønsker 

også å inkludere ny rektor i dette før strategi landes.  

o Må til en betydelig investering innen IKT fra 2018. Må derfor ses i 

sammenheng med øvrig budsjett. Finnes midler fra UDE som kan søkes om til 

dette.  

o Det er ingen felles strategi for bruk av iPad i Osloskolen. UDE har derfor nå 

nedsatt en felles gruppe for dette. En av problemstillingene er at programmer 

på iPad kommer i konflikt med It's learning  

- Pedagogisk;  

o PC oppfattes som et tungt verktøy for barneskole, særlig til bruk på stasjoner 

siden disse varer i kun 12 minutter. Mange barneskoler går derfor over til 

nettbrett.  

o Ullevål har en egen fokusgruppe innenfor digitale ferdigheter på skolen. Det 

har vært jobbet med en IKT-plan for skolen, og det jobbes med å fastsette 

minimumskompetanse for elever og for lærere.  

Spørsmål fra FAU: 

- Gjøres det noe med nettverk på skolen? 



o hele nettverket oppgraderes nå (i løpet av våren) 

- Fra skolemiljøutvalget;  

o Det har vært diskutert bruk av mobil i undervisningen. Skolen ønsker å kunne 

gjøre bruk av private mobiler til type temauker og Kahoot. Elevrådet ønsker 

FAUs innspill til denne type bruk av mobil i skolen.  

- Hvilke veivalg gjenstår for skolen?  

o Budsjett; hvilke satsinger og investeres som skal gjøres (prioriteringer innen 

budsjettet) 

o PC kontra nettbrett (antall av hver type); investeringer av hver type (antall og 

når).  

o Ny rektor; om denne har noen meninger som hensyntas 

- Hva kan vi i FAU påvirke og bidra med? 

o Viktig at vi kommer med innspill, men har ikke konkret forslag til hva eller 

hvordan.  

 

 

 

3. Rektor orienterer  

- Ressursfordelingsmodellen diskutert i driftsstyre. Med ny modell blir det vanskeligere å få 

til et godt budsjett for skolen.  

- Har fått 1 mill fra kommunen for å styrke lærerressurser 1.-4. trinn 

- Kartleggingsprøvene kommer før påske. Skolen planlegger å sette inn en ekstra innsats på 

1. trinn for å prøve å løfte de elevene som nå nesten er lesere før prøven 

- Oppfordring fra lærerne; mange foreldre som ikke kommer til utviklingssamtaler og som 

ikke melder fra at de kommer. Mangler det info eller er det andre årsaker til dette? Den 

enkelte kan gjerne gi tilbakemelding til sin kontaktærer om årsak slik at dette kan bedres 

til neste år.  

- Episode på 5. trinn som Hanne følger opp denne uka 

- Oppfølging uro 3. trinn; tatt opp på møte med FAU v/AkS-gruppa, gjort noen endringer 

på Aks i tillegg til at lærerne har gjennomført tiltak. Fått tilbakemelding om at det nå er 

bedre 

- Uteområde; oppfølging av brev fra FAU; rektor har ikke fått svar på skolens brev, selv 

etter gjentatte purringer. ASA, avdeling for skoleanlegg som håndtere saken. Rektor 

ønsker at også FAU følger opp med et initiativ i saken. 

- Tyverier ved skolen; har vært flere saker, har ikke greid å oppklare disse. Leirskolekasse 

for 6. klasse; ble stjålet 6-700 kr; FAU oppfordrer skolen til å informere foreldrene når det 

er stjålet såpass mye penger. Generelt bør skolen finne en annen løsning enn at elevene 

må ha med kontanter på skolen når det er innsamlinger.  

 

4. Innkomne saker 

a. Valg av skolefotograf; FAU kartlegger mulige fotografer ut fra kjennskap og 

anbefalinger, og sender over forslag til skolen. 

 

5. Nytt fra driftsstyre 

a. Skolen hadde et mindreforbruk i 2016 som kan brukes i 2017; vil gå til opplæring 

og AkS (innkjøp av iPad, økt bemanning og velferdstiltak)  

b. Ressursfordelingsmodellen; trenden er at det er stadig lavere tildelinger hver gang 

det er en ny modell; oppfordrer FAU til å sende inn noen svar; sosiodemografisk 

tildeling (det vil si tar utgangspunkt i befolkningsgrunnlag i inntaksområde); 

Ullevål er en av de skolene som da taper mest. 



c. Rektor sitter til 1. juli. Prosess med utlysning styres av arbeidsgiver.  

 

5. Orientering fra arbeidsgruppene  

 

Psykososialgruppe: Trude Vagstein 7B, Siri Rønningen 7E, Krister Moström 1B, Hanne 

Haslum 5D, Reidar Gjersvik 6A, Karina Shahnavaz 1A 

- Avholdt et møte siden forrige FAU 

- Saker fra møte i skolemiljøutvalget (gruppa er representert der);  

o Spørsmål fra elevrådet til FAU om bruk av mobil i undervisningen. FAU 

diskuterte sakens prinsipielle sider, men det var vanskelig å lande diskusjonen 

siden vi ikke kjenner til bakgrunn for skolens ønske om bruk av private 

mobiler, om dette skyldes økonomi eller også andre forhold. Foreløpig er 

faktagrunnlaget for uklart til at vi kan komme med en klar tilbakemelding fra 

FAU. FAU vil derfor først be skolens ledelse om en klarere grunnlag for saken 

Deretter vil FAU be psykososial gruppe om å lage en oppsummering over 

argumenter for og mot. 

o Elevrådet ønsker å bli med i gruppa om uteområde. Ansvar: Fysisk gruppe 

o Elevrådet ønsker fokus på nettvett.  

 

AkS; Marit Cathrine Orhagen 2B, Vegard Torsnes 3A, Christiano Aubert 4C, Vibeke Viestad 

4B 

- Avholdte et møte siden forrige FAU 

- Saker man har arbeidet med;  

o Gruppa har hatt møte med AkS og rektor for å diskutere muligheten av å slå 

sammen 1.- og 2. klassebasene. Vil være snakk om en administrativ 

sammenslåing for å spare penger slik at det kan brukes flere assistenter, basene 

beholdes fysisk separat.  

o Lange ventelister til kurs har skapt frustrasjon, dette har vært løst med ny 

baseleder.  

o Cathrine ny Aks-leder virker veldig løsningsorientert. Hun har blant annet løst 

en del utfordring med matbestilling og gjort det mer effektivt.  

o Spising: AkS-leder i hver klasse sitter sammen med dem ved spising. Uklart 

om det er regler for om barn kan gå ut før matpakke er spist.  

- Saker fremover; ber om innspill om noen ser behov for saker som det bør jobbes med 

 

 

Trafikk; Ingvild Wæhler 4A, Åse Thirud 2A, Margrethe Greve-Isdahl 1B, Jan Faller 6C 

- Har vært på befaring siden forrige FAU  

- Saker man har arbeidet med;  

o På befaringen ble det pekt ut tre punkter som gruppa tenker å ta opp med 

bydelen for å få i gang diskusjon om problematiske steder; Damplass 

v/Bakeriet, Kiwi ved Sognsveien, John Collets Alle/Jutulveien.  

- Saker fremover; Finne rette sted å sende henvendelse om disse punktene.  

- Innspill: FAU foreslår at gruppa henvender seg til byggherre og/eller entreprenør som 

jobber i området (blant annet på Berg) for å snakke om trafikksikkerhet.  

 

 

Fysisk; Astrid Bjørkeng 2C, Gaute Stensrud 3B, Jon Bjørgum 5B  

- Gruppa har ikke avholdt noen møter siden forrige FAU 

- Saker fremover; Følge opp saken om uteareal.   



 

 

Strategi og IKT; Øystein Gilje (i en overgangsperiode), Troels Danø 5A, Ales Rees 6B, Sigrid 

Narum 6D, Knut Skrindo 7A 

- Saker man har arbeidet med;  

o Fått Karl Otto til å stille i dagens FAU-møte 

o Hatt møte med to mammaer som har holdt kodekurs i 5. klasse; de to hadde 

mange forslag til hvordan sørge for å få lært barn mer om digitale ferdigheter, 

også opplæring og inspirasjon av lærere; vanskelig å holde kurs for mer enn en 

klasse om gangen på grunn av manglende materiell som virker.  

o FAU ber gruppa følge opp kontakt med skolen; be om en tilstandsrapport for 

skolen og hva det vil koste å oppgradere, gi innspill til skolens strategi for IKT 

og komme med tips om hva man kan lære av skoler som har vært gjennom 

samme investering tidligere, for eksempel på Jar  

- Saker fremover; 

o Be om et møte med Karl Otto for å få overbringe info og deretter komme 

tilbake til FAU.  

o Lage en statusrapport over hvilke beslutninger som gjenstår og hvordan vi kan 

påvirke  

 

 

Møter i SUSNA (samarbeidsutvalg for skoler i Nordre Aker) og KFU (kommunalt 

foreldreutvalg i Oslo);  

- SUSNA: Vi fikk ikke deltatt på årets første møte, men vil delta aktivt på neste møte 

denne våren der man planlegger et høringssvar til kommunens Skolebehovsplan. Dette 

med spesielt fokus på inntaksområde for Ullevål som barneskole. Elevgrunnlaget bør 

ikke være mindre enn nå, da det svekker ressurstilgangen. Dessuten 

ungdomsskoletilhørighet. Her er det (foreløpig) ingen endringer, og alle våre elever 

(med opprinnelig skolekrets Ullevål) skal fortsatt til Marienlyst. Vi bistår også Berg 

med å presse på for en skikkelig ungdomsskoleløsning for deres elever.  

- KFU har avholdt ett møte i perioden, om psykososialt miljø på skolene. Dette var det 

dessverre ingen fra vår FAU som hadde anledning til å delta på. 

 

 

6. Eventuelt 

a. Gjennomgang av FAUs kalender for mars/april;  

i. valg av nye representanter 

ii. 5. klasse; ansvar for sommerutstilling 

iii. 6. klasse; ansvar for 17. mai; Ingrid sende ut info til 6. klasse om hva som 

skal gjøres  

iv. 7. klasse; markering av avslutning før sommeren 
 

Neste møte: 23. mai kl. 1900-2100. 

 

 


