
Referat fra FAU-møte mandag 15. februar 2016 kl 19-21 på Ullevål skoles personalrom 

 

Til stede: Siri Rønningen 6E, Øystein Gilje 7C, Ingvild Wæhler 3A/5D, Klaus Børringbo 6C, Herborg 

Alvsåker 2B, Kristin Valla 5B, Troels Danø 4A, Bente Broholt 5A, Øyvind Rimmereid 6A, Marit 

Cathrine Orhagen 1B, Ingrid Myrtveit 6D, Vegard Torsnes 2A, Regula Frauenfelder 3B, Christiano 

Aubert 3C, Hanne Haslum 4D, Lars Lundevall 5C, Trude Vagstein 6B/7A, Astrid Bjørkeng 1C, Pål 

Sletten 1A (vara), Helene Sjursen 2C, Elisabeth Nordeng 4C 

 

Forfall: Laila Pran 4B, Jan Fredrik Lockert 7B 

 

Dagsorden 

 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

2. Rektor orienterer 

3. Nytt fra driftsstyret 

4. Sak fra AkS-gruppa 

5. Status fra øvrige arbeidsgruppene 

6. Eventuelt 
 

 

1. Innkalling og dagsorden godkjent 

 

2. Rektor orienterer 

 

- Presentasjon av ny inspektør; Karl Otto Aaker, har blant annet ansvar for 6. og 7. Trinn 

- Gjennomgang elevundersøkelsen (5.-7. trinn); rektor gikk igjennom utvikling i svarprosent 

siste tre år på en rekke spørsmål; generelt høye score (80 – 98 %) innen trivsel og oppfølging 

fra lærer og hjem, noe lavere score i å få nok utfordringer, arbeidsro og at den enkelte gleder 

seg til å gå på skolen (70-80 %). På spørsmål innen psykososialt oppgir 8 % at de har blitt 

ertet siste år, 6 % har blitt holdt utenfor, 3 % har fått kommentarer på utseendet og ingen har 

opplevd å bli truet.  

- Budsjett; nedgang i budsjett for 2016 på grunn av lavere elevtall. Dette har medført at skolen 

har redusert med 2 årsverk etter jul. Høstens 1. trinn blir på ca 50 elever. Av disse er 17 

flerspråklige. Rektor ber om at foreldre hjelper til med å få disse integrert, da det har mye å si 

for klassemiljø.  

- IKT; Karl Otto har overtatt ansvaret for IKT og orienterte om status. Den nye skoleportalen er  

nå oppe og går, men litt variabelt hvor mye informasjon den enkelte klasse har på sidene.  

Skolen oppfordrer foreldre til å begynne å logge seg inn og etterspørre info ut på portalen der  

dette mangler.   

Oppfølging fra FAU; Øystein tar et møte med Karl Otto Aaker; send epost til Øystein om det  

er ting dere ønsker han skal ta opp videre med skolen. Dette møtet kommer til å finne sted en  

gang i uke 11. ( Send epost til oysteigi@gmail.com før 14. mars). FAU oppfordrer skolen til

 minimum å legge ut lekseplaner på plattformen.  

 

3. Nytt fra driftsstyret 

Det er konstituert nytt driftsstyre, ellers ingen nye saker.  

 

4. Sak fra AkS-gruppa 
Etter at Berg barneskole åpnet har elevtallet på Ullevål skole og AKS Ullevål gått ned. Da inntektene 

til AKS henger sammen med antall barn, er de nødt til å foreta visse nedskjæringer, samt gjøre grep 

for å få større forutsigbarhet.  

 

AkS Ullevål har skissert en del ønskede tiltak som AkS-gruppa i FAU la frem for FAU sammen med 

gruppas forslag til innspill fra FAU.  

mailto:oysteigi@gmail.com


 

ØNSKEDE TILTAK FRA AKS ULLEVÅL SKOLE: 

- Slå samme to av basene f.o.m. høsten 2016. 

o Forslag til innspill fra FAU: Vi anbefaler at 3. og 4. klasse slås sammen. 

- Maks 25 % på halvdagsplass vs dagens 39 %. Dette for å skape forutsigbarhet.  

o Forslag til innspill fra FAU: Det står ingen sted i «Forskrift om standardvedtekter for 

kommunale skolefritidsordninger, Oslo kommune» at skolen kan sette begrensninger i f.t 

hvor mange som benytter seg av hel- eller halvdagsplass. FAU stiller seg negativ til dette 

tiltaket. Vi anbefaler at Ullevål skole/AKS har en målsetning om maks 25 % på 

halvdagsplass, og at man jobber mot dette ved å gjøre AKS enda mer attraktivt.  

- Påmelding på AKS for 6 mnd om gangen. Halvdagsplass kan når som helst gjøres om til 

heldagsplass, men ikke vice versa. Søknadsfrist 1. mai for oppstart 1. august. Søknadsfrist 1. 

november for oppstart 1. januar 

o Forslag til innspill fra FAU: Enig med tiltak. Dette er i tråd med hvordan det praktiseres i 

andre skoler i bydelen. 

- Redusere kostnadene til kantine-tilbudet. Mye av kostnadene har vært relatert til bemanning 

o Forslag til innspill fra FAU: Vi oppfatter bemanningsløsningen i forbindelse med 

tilbereding av kantinemat som dyr og lite effektiv. Her bør det dedikeres to matinteresserte 

ansatte, som får ansvar for å lage kantinemat til alle basene. FAU har i tillegg en rekke 

innspill til hvordan gjøre kantinetilbudet både billigere og bedre.  

 

FAU stilte seg bak forslaget fra AkS-gruppa.  

FAU ber AKS-gruppa lager en uttalelse til driftsstyret før møte 3.3.  

 

5. Status fra arbeidsgruppene; 

 

a) psykososial; Laila Pran 4B, Regula F. Kääb 3B, Trude Vagstein 6B, Siri Rønningen 6E, 

Kristin Valla 5B 

 

Arbeidsgruppa har 4 satsningsområder; 

- Gi innspill til skolens handlingsplan for trygt skolemiljø; første utkast ligger på nett.  

FAU har foreslått et eget arbeidsmøte i SMU om handlingsplanen.   

- Jobber med å forankre BliMed-brosjyren 

- Lage et årshjul for fremtidige FAU-grupper innen psykososialt 

- Nettvett; se på hvordan skolen jobber med dette og komme med innspill til skolen.  

 

    b) trafikk; Bente Broholt 5A, Herborg Alvsåker 4D, Ingvild Wæhler 5D 

 

- Trafikkgruppa har laget en tekst om sykkel til skolens reglement. Teksten ble diskutert i FAU 

og trafikkgruppa fikk i mandat å ferdigstille tekst i tråd med diskusjonen. Endelig tekst som 

sendes skolen som forslag til endring i reglementet; 

FAUs forslag til ny tekst til skolens reglement:  

 

Sykling  

Skolen og FAU ønsker at alle som skal sykle til skolen skal ha gjennomført 

sykkelprøve. Skolen avholder sykkelprøve på slutten av 5. trinn. Dette er i tråd med 

Trygg Trafikks anbefalinger. Når eleven har gjennomført sykkelprøven får han/hun 

sykkelkort som må underskrives av foreldre/foresatte. 

Det kan søkes om å få sykkelkort for den som måtte trenge dette før 5. trinn. 

Foreldre/foresatte  er da ansvarlig for at barnet har tilstrekkelig opplæring og at 

eleven har gjennomført sykkelprøve. Kontakt skolen for mer informasjon om hvordan 

sykkelprøven gjennomføres. Evt. finner du denne på nettsidene til skolen.  

Barn som bruker sparkesykkel oppfordres til å bruke hjelm. 

 



- Trafikkaksjon gjennomføres etter vinterferien. Lager en ranselpost som sendes ut til alle i 

etterkant av aksjonen.  

- Kontroll ved krysset Eventyrveien; prøver å få erfaringer fra politiet fra disse kontrollene.  

 

Oppfølging fra FAU; 

- FAU ber om at driftsstyret følger opp dette med trafikkfarlige kryss; anmodning om 

elektroniske skilt etc.  

- FAU ber trafikkgruppa vurdere bruk av SMS for å få ut info til foreldre.  

 

    c) fysisk; Klaus Børringbo 6C, Astrid Bjørkeng 1C, Troels Danø 4A, 

- Lager nå egne jente- og guttedoer i paviljongen (før var alle doer felles).  

 

    d) strategi; Jan Fredrik Lockert 7B, Øyvind Rimmereid 6A 

- FAU har ikke fått anledning til å komme med innspill til selve planen, men vil være mulig for 

FAU å gi innspill til aktivitets- og tiltaksplan under hvert av de fastsatte målene.  

- Planen ble kort diskutert i FAU. FAU ønsker at tiltaksplanen inkluderer IKT med tydelige 

milepæler og mål for å øke bruk og utnytte mulighetene i den nye læringsplattformen «it’s 

learning». 

- Planen er i etterkant av møte sendt ut til FAU og strategigruppa har bedt om innspill til 

tiltaksplan under flere av de strategiske målene. Strategigruppa vil sammenstille FAUs innspill 

og oversende disse til skolen administrasjon i løpet av februar.   

 

 6. Eventuelt   

SUSNA (samarbeidsutvalg for skolene i Nordre Aker); Klaus Børringbo 6C 
Informasjon om møte i SUSNA (16.2)  

- Sittende styre gjenvalgt. 

- Skolebehovsplaner. Bystyret vedtok planen for 2016-2026 høsten 2015. Flere innspill fra 

SUSNA tatt til følge. Arbeidet med ny plan (for 2018-2028) starter allerede denne våren. 

SUSNA planlegger innspill (neste møte). 

- Inntaksregler og regler for skolebytte. Tradisjonelt har kommunen operert med 

«avgiverskoler» - der alle barneskoler i hovedsak har sendt alle sine elever til én bestemt 

ungdomsskole (noen enkelttilfeller har det vært delt 50/50, men dette har vært kjent og dermed 

forutsigbart). Men ved enkelte nye skoler/U-skoler har man begynt å praktisere geografisk 

tilhørighet (skolekretser), som er enklere for etaten å endre på – og dermed gir mindre 

forutsigbarhet for elever og foreldre. SUSNA fortsetter å jobbe mot UDE der man bl.a. 

argumenterer for å praktisere «avgiverskole»-prinsippet, legger vekt på viktigheten av 

forutsigbarhet og at trinn ikke splittes. Man vil også understreke viktigheten av at elever og 

foreldre får vedtak om (ungdoms)skoleplass tidligere enn vår/forsommer før skolestart, slik 

det er i dag.  

- Nordberg Ungdomsskole er full. Gammel brakkerigg skal rives i 2017 og flere klasser må ut. 

UDE har foretatt hurtigbehandling av hva man gjør med elever fra de tre «avgiverskolene», 

Tåsen, Korsvoll og Kringsjå. UDEs plan går bl.a. ut på at det trinnet som starter på 

ungdomsskolen på Nordberg høsten 2016 – må flytte igjen høsten 2017.  Innspill fra SUSNA 

er ikke tatt til følge og SUSNA er ei heller informert/tatt med på råd i denne saken. De berørte 

FAU-ene samles nå til felles front. SUSNA vil utfordre byråden til å jobbe for større åpenhet i 

UDE. 

 

Oslo KFU, skolegruppe E (17.2)  

- AKS oppholdstid: Det diskuteres tiltak på flere skoler for hvordan redusere utgiftene til AkS. 

Kun én av de andre skolene som har innført Ullevål skoles forslag om 25% halvdagsplasser, 

og det råder usikkerhet rundt hvorvidt skolen har juridisk dekning for å gjøre dette.   

- It´s learning/ Ny plattform: Erfaringer med innføring av ny plattform varierer mye mellom 

skolene. Mye tyder på at det er opp til skolene å fylle plattformen med innhold, og ikke minst: 

hvor flinke de er til å spre informasjon til foreldre og barn. Inntrykket er at Ullevål ligger bak 

de fleste andre skoler i skolegruppe E med å få tatt ny plattform i bruk.  



 

Stormøte Oslo KFU (16.3) om skole – hjem samarbeid 

- Se informasjon fra OsloKFU - http://oslokfu.no/ai1ec_event/stormote/?instance_id=181 

Dette møte er åpent for alle som ønsker å dra på det.  

 

 

Neste FAU-møte; 11. april kl 19 på personalrommet (gjest helsesøster Wenche Andresen)  

Siste FAU-møte før sommeren; 23. mai kl 19 (gjest Ingvild Bryn om inkludering) 

http://oslokfu.no/ai1ec_event/stormote/?instance_id=181

