
Referat fra FAU-møte mandag 23. mai 2016 kl 19-21  

 

Til stede: Trude Vagstein 6B/7A, Hanne Haslum 4D, Regula Frauenfelder 3B, Christiano Aubert 3C, 

Øyvind Rimmereid 6A, Troels Danø 4A, Bente Broholt 5A, Siri Rønningen 6E, Øystein Gilje 7C, 

Klaus Børringbo 6C, Åse Pauline Thirud 1A, Astrid Bjørkeng 1C, Laila Pran 4B, Ingrid Myrtveit 6D, 

Vegard Torsnes 2A, Ingvild Wæhler 3A/5D, Elisabeth Nordeng 4C, Sicilie Tveøy 1B, Helene Sjursen 

2C 

 

Forfall: Lars Lundevall 5C, Herborg Alvsåker 2B, Kristin Valla 5B, Jan Fredrik Lockert 7B 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

2. Rektor orienterer 

3. Saker til driftsstyre 

4. Ingvild Bryn innleder om integrering i skolehverdagen. 

5. Status fra arbeidsgruppene 

6. Kort tilbakemelding fra møter i SUSNA og KFU + +. 

7. Eventuelt 

 

 

 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

Oppfølging fra forrige FAU-møte; 

- Helsesøster har nå innført kontortid (fredag 9-12). Skolen får en ny helsesøster fra 

høsten av. FAU følger opp at ny helsesøster setter opp en fast kontortid også i 

kommende skoleår.  

- IKT; FAU har skrevet brev til skolen om hvordan FAU ønsker å følge opp 

implementering av ny skoleplattform i kommende skoleår (brev vedlagt referatet).  

 

2. Saker fra rektor og ledelse  

- Alle klasser som for ny lærer for beskjed om dette på førstkommende fredag  

- Paviljongen blir revet neste sommer. FAU bør i kommende skoleår følge opp at det 

lages både en god plan for riving og at arealet tilbakeføres til lekeareal. Tillegges 

fysisk gruppe til høsten.  

- Blir mest sannsynlig to førsteklasser med 28 elever i hver til høsten, med 5 lærer 

fordelt på de to klassene.  

- Pga færre elever vil skolen reduseres med 3,5 årsverk.  

 

3. Saker fra driftsstyremøte 

- Budsjettsituasjonen har bedret seg siden i vinter. 

- Noen nye ansettelser for neste skoleår på grunn av at flere lærere som slutter (pensjon 

eller flytter ut av Oslo) 

- Paviljongen skal rives før skolestart høst 2017. Bør ha dialog med kommunen om hva 

som skal komme på tilbakeført uteområdet der paviljongen står i dag  

- Skolen planlegger en innsats for å levere en bedre tjeneste på ny skoleplattform fra 

høsten. Skolen erkjenner at det er veldig individuelt hvordan lærerne bruker systemet.  

 

4. Ingvild Bryn innleder om integrering i skolehverdagen / samtale.  



- Ingvild er klassekontakt i en 7. klasse med flere fremmedspråklige barn og fortalte om 

sine erfaringer med enkle tiltak for å få med alle på ulike aktiviteter og sosiale  

tilstelninger.  Eksempelvis; 

 

o Vær tydelig i invitasjoner for å skape trygghet. Sørg for lav terskel slik at alle 

kan delta.  

 Forklare begreper og hva som er vanlig til vennegrupper, bursdager, 

leirskole etc.,  

 Gi beskjed om at det er vanlig å takke ja eller nei til en invitasjon 

 Hvis det inviteres til en aktivitet som man trenger utstyr til; hvor kan 

man få lånt utstyr? For eksempel Skattekammeret på Bislett, 

facebookgruppe Lyn, andre i klassen.  

 Avtal møtesteder som alle vet hvor er 

 Tilby kjøring/henting 

 Orienter om at festlig sammenkomst for voksne ikke er ensbetydende 

med at det serveres alkohol 

o Vær tett på og vær på tilbudssiden. En-til-en kontakt ofte en suksessfaktor for å 

få alle med.  

o Mammatreff; finne et møtested som tilrettelegger for at alle kan delta. F.eks 

hjemme hos en som vanskelig får seg barnevakt.  

o Mat kan være en inngang. Kan få lånt skolekjøkken på skolen og lære å lage 

mat fra ulike land (husk å bidra med innkjøp). Kan være greit å invitere uten 

menn, men med mulighet for å ta med småsøsken.  

 

- FAU foreslår at psykososial gruppe følger opp til høsten med et initiativ for å utvikle 

en verktøykasse sammen med skolen om mulige tiltak for å legge til rette for god 

integrering av alle.  

o Legge ut på nettsidene om alle tilbud som finnes for lån av utstyr + info på 

ukeplaner etc når det er aktuelt. Snakke med sosiallærer om å få inn slike ting 

som mer planlagte aktiviteter.  

o Lage en liste over punkter som FAU-kontakt kan ta opp på foreldremøte.  

o Skolen deler ut en brosjyre til skolestartere; få inn mer kjøreregler der for 

invitasjoner, hvor man kan låne utstyr etc.  

o Be kontaktlærene bruke mer aktivt at man er forskjellige. Dra veksel på at 

skolen blir med flerkulturell.  

 

 

5. Runde med alle arbeidsgruppene  

 

Psykososialgruppe: 

- Brosjyre “bli med”: 

o Avklart med rektor at “bli med” brosjyren skal ligge på skolens nettsider under 

FAU: https://ulleval.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/. Det er mulig 

at skolen også legger den ut på en av sine sider  

o Avtalt at en av gruppa stiller på 1. trinns foreldremøte etter sommeren for å 

informere om brosjyren  

- Arbeid med “Ullevål skolens handlingsplan for et trygt skolemiljø”: 

o Har deltatt med arbeidsmøter med ass.rektor og sosiallærer for å lage en ny 

handlingsplan som blir ryddigere i formen.  

https://ulleval.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/


o Målet er at utkast til Ullevål skole standard (arbeidstittel) skal foreligge før 

sommeren 

- Veiledende årshjul for framtidige psykososialgrupper: 

o Godkjent av rektor 10. mai 2016  

o Avtalt med helsesøster at 1-2 møter/år mellom helsesøster og gruppa er 

ønskelig. To møter er lagt til i årshjulet. Det kommer ny helsesøster til høsten, 

så må klareres på nytt med henne/ham etter skolestart 

 
AkS; 

- Søknadsfrist AkS utsatt til 1. juni 

- Etterspørre resultater fra trivselsundersøkesle AkS ved oppstart i høst. Vi har ikke sett 

resultatene.  

 

Trafikk;  
- Kommet innspill til FAU om bistand til å jobbe for trafikksikringstiltak i krysset John Collets 

Alle – Langlia. Mange skolebarn fra både Berg og Ullevål som bruker krysset.  

- Tas videre av Ingvild til høsten; se på tidligere innspill fra trafikkgruppa (innspill til bydelen 

for 2-3 år siden), vurdere samarbeid med Berg og velforeninger.  

 

Fysisk;  

- Ingen saker 

 

 

6. Kort tilbakemelding fra møter i SUSNA og KFU. 

- Skolegruppe E på Maridalen skole 

o Etterspurt bedre info fra utdanningsetaten om hvilken skole man skal gå på ved 

skolestart både barneskole og ungdomsskole 

- SUSNA;  

o Skolebehovsplanen (2 årig plan); begynner å bli fullt på ungdomsskolen. Blir 

sak man jobber videre med fra høsten av.  

o En gruppe med stor påvirkningskraft, så fordel at vi deltar aktivt selv om ikke 

alle saker angår oss direkte.  

 

 

7. Eventuelt. 

- Ny FAU-leder må velges fra høsten av 

o Valgkomite; Sicilie Tveøy 1B/3.trinn, Helene Sjursen 2C/5. trinn, Kristin 

Valla 5B 

o Øystein deltar på første FAU-møte i september (høsten 2016). 

- FAU-leder og sekretær lager en liste over huskepunkter for neste FAU  

- Minner om 7. klasse avslutning 21. juni 

 

 

Første FAU-møte til høsten ca 15. sept. (dato kommer over sommeren) 
 

  



Til skolens ledelse (Karl-Otto Anker og Hanne G Larsen) 

Fra FAU 2015-2016. 

 

 

 

 

IKT på Ullevål skole.                  Ullevål, 14. juni, 2016 

 

 

FAU på Ullevål skole har i skoleåret 2015/2016 blitt kjent med de utfordringer Ullevål skole har med 

den nye læringsplattformen It´s Learning spesielt og om IKT-situasjonen på skolen generelt.  

 

Gjennom andre møteplasser som SUSNA og KFU er vi også gjort kjent med at overgangen fra 

Fronter til It´s Learning har vært utfordrende for mange skoler i Oslo.  

 

Ved avslutningen av dette skoleåret er FAU blitt informert om at ledelsen ved Ullevål skole arbeider 

med en plan for hvordan dette utfordrende arbeidet skal fortsette neste skoleår.  

 

I den forbindelse har vi fem punkter som vi ønsker at ledelsen skal legge vekt på i sitt arbeid 

kommende skoleår. Dette som et innspill på bakgrunn av de presentasjoner og diskusjoner vi har hatt 

om IKT på FAU-møtene, samt enkelte møter mellom inspektør Karl-Otto Anker og FAU sin leder, 

Øystein Gilje våren 2016.  

 

Vi deler våre innspill i to ulike områder, der det første er relatert til pedagogisk arbeid på skolen, mens 

det andre handler om skole – hjem samarbeid:  

 

 

Pedagogisk arbeid 

 

FAU ønsker at elever på de øverste trinnene i større grad skal bruke det verktøyet som  

Microsoft 365 er med muligheter for levering i It´s Learning gjennom funksjonen OneDrive.  

 

FAU ønsker at det kommer tydeligere fram på ukeplaner når elevene skal arbeide med tekster i 

ulike fag i tekstbehandlings- og andre programmer som f.eks PowerPoint.  

 

FAU ønsker at skolen skal vise til en spesifikk plan for å arbeide med digitale ferdigheter på 

fagets premisser i det de arbeider med kompetansemålene som gjelder 5. – 7. trinn.  

 

 

Skole – hjem samarbeid 

 

FAU ønsker at den nye læringsplattformen skal bli tatt i bruk på en hensiktsmessig måte i 

skole-hjemsamarbeidet. På dette punktet har FAU også et betydelig ansvar for å få foreldre til 

å logge seg på og bruke plattformen når denne utover i skoleåret blir rikere på relevant 

innhold.    

 

FAU ønsker at alle lærere, på alle trinn, sender ukeplan pr. epost inntil både innhold og 

aktivitet på læringsplattformen oppleves som mer hensiktsmessig som kontaktpunkt mellom 

skole og hjem.  

 

 

FAU vil understreke at de utfordringer som er knyttet til en ny læringsplattform ikke er spesielt for 

Ullevål skole. Men uformelle sammenligninger med andre skoler, der vi også har informasjon fra, kan 

tilsi at dette fungerer noe bedre enn på Ullevål skole.  

 



Derfor ønsker FAU å samarbeide med ledelsen slik at det blir betydelige forbedringer på dette området 

i skoleåret 2016/2017.  

 

Vi håper skolen tidlig høsten 2016 presenterer en framdriftsplan med klare mål der våre punkter er 

inkludert. Og vi ser fram til et godt samarbeid også på dette området kommende skoleår. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Leder for FAU 

Øystein Gilje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


