
 

Referat møte i FAU 6. mars 2018  
 

Nærværende: Marius Stub (leder), Krister Moström (2c og 4B), Vibeke M Viestad (5B), Reidar 

Gjersvik (7A og 4B), Malin Helgesen (3A), Ole Konstad (5C), Sissel Aarak (1C), Abbe Cathrine Askedal 

(5A), Terese Aalborg ((6C), Per Sølvsberg (1B), Rektor Maria Hägnefelt (punktene 1-3)   

Referent: Malin Helgesen  

 

1. Godkjenning dagsorden  

Forslag til dagsorden ble godkjent.  

 

2. Godkjenning av referat fra møte 30. januar 2018 

Utkast til referat fra forrige møte ble godkjent. Ble bestemt at referenten gir FAU 

representantene anledning til å kommentere utkast til referat i forkant av distribusjon til 

skole/klasserepresentanter.  

 

3. Orientering fra rektor om aktuelt fra skolen  

Det pågår arbeid med budsjett og lærernes arbeidstidsavtaler.  

 

Det pågår en gjennomgang av skriftlige elevhalvårsvurderinger: dels innhold, utforming og 

systematikk, dels hvordan øke interessen for halvårsvurderingen blant foreldrene. Et 

overveiende antall av foreldrene leser dem ikke. Rektor oppfordrer alle foreldre om å gjøre dette 

i forkant av foreldremøtene. Se https://osloskolen.itslearning.com/.  

 

Skolen vil ila mars ha en kampanje for å få alle elever å komme i tide til skolen. Det er altfor 

mange som kommer for sent. Rektor minner om at dette er foreldrenes ansvar.  

 

4. Oppdatering fra arbeidsgruppene  

Arbeidsgruppe for IKT/faglig miljø  

Har hatt nytt møte med skolens IKT-ansvarlige om skolens behov for bistand fra FAU, først og 

fremst knyttet til kompetansehevende tiltak for lærere og elever. IKT-gruppen vil bearbeide 

ønskelisten og vurdere hvilken eventuell rolle FAU kan ta. Man vil også bistå skolen med å 

identifisere potensielle økonomiske støtteordninger skolen kan søke midler fra. 

 

Arbeidsgruppen for fysisk miljø  

Ingen fra gruppen var tilstede på møtet.  

 

Arbeidsgruppen for sosialt miljø 

Det ble gjort rede for møte i skolemiljøutvalget 2. februar på temaet integrering. For å 

imøtekomme skolemiljøutvalgets forespørsel om bistand fra FAU, ble det vedtatt å:  

 Nedsette en gruppe som vil ta frem veileder for bruk av sosiale medier. Utkast vil bli 

presentert ved neste FAU møte.  

https://osloskolen.itslearning.com/


 Nedsette en gruppe som vil ta frem veileder for hvordan forbedre bruken av vennegrupper 

og foreldrefadderordning for å øke inkluderingen av alle barn på skolen. Utkast vil bli 

presentert ved neste FAU møte. 

 Initiere dialog med relevante bystyrepolitikere om behovet for gratis AKS også for noen i vår 

bydel, ikke minst p g a den sentrale inkluderingsfremmende rollen AKS spiller.  

Arbeidsgruppen for AKS /Søknad Sparebankstiftelsen 

Ingen fra gruppen var tilstede på møtet.       

5. Tilbakemelding fra skolen om vinteraktivitetsdag  

Det er ikke et krav til vinteraktivitetsdag i læreplanen og det kommer også fremover å 

gjennomføres på de premisser som klasselærerne trinnvis bestemmer.  

 

6. Tilbakemelding fra skolen om fraværsreglene  

Rektor vil tydeliggjøre at hun absolutt utøver det skjønn hun har i lov, forskrifter og øvrige regler 

ved vedtak i enkeltsaker. For sikre at hun utøver dette på en riktig måte har hun tatt hjelp av 

kommunens jurister. Regelverket gir imidlertid ikke adgang til utstrakt bruk av permisjoner fordi 

hovedregelen er at elevene skal være i skolen de 190 dager per år som er skoledager. Hun har 

også full tilgang til underlag om enkelteleven når et vedtak skal fattes. FAU vedtok å be rektor 

om så snart det er hensiktsmessig å dele statistikk på hvordan permisjonsordningen blir utøvet.  

 

7. Foreldrespørsmål om utedag i første klasse  

FAU behandlet sak fra foreldre om eventuelle retningslinjer for å avlyse ukentlige utedager for 

førsteklasseelever, da det oppfattes som om et uforholdsmessig stort antall slike dager er avlyst 

under vinteren. FAU vil rette spørsmål til rektor.  

 

8. Foreldrespørsmål om TV-titting på AKS og skoletid  

Foreldre har stilt spørsmål om skolen har retningslinjer for hvor mye barna skal se på TV ila 

skoledagen/AKS, da det fremkommer at klasser ser på TV f eks mens de spiser. Ble vedtatt at den 

sosiale gruppen retter spørsmål til skolen om dette, både hva avser makstid og innhold.  

 

9. Foreldrespørsmål om skolens grenser for kontakt med skolen ved uhell  

Bakgrunnen for spørsmål er et antall episoder i forbindelse med aking i halsbakken, som ikke er 

varslet til foreldre. FAU ber skolen skjerpe rutinene for varsling til foreldrene ved uhell.  

 

10. 17. mai 

FAU er blitt varslet at Ullevål Hagebys vel sannsynligvis ikke lenger ønsker å organisere 17. mai. 

Ble vedtatt at ordstyrer tar kontakt med rektor for å høre mere om skolens planer for 17. mai, og 

at FAU-representanter for 6. klassene danner en organisasjonskomite.  

 

11. Dato for neste møte  

Ble vedtatt at neste FAU møte blir avhold onsdag 25. april kl. 19.00-21.00.  

 


