
 

Referat møte i FAU 18. juni 2018  
 

Nærværende: Marius Stub (leder), Malin Helgesen (3A), Veslemøy Hult (4C), Torstein G. Are (3C), Per 

Jørgen Walstrøm (4A), Tuva K. Nielsen (3B), Tobias Bach (1A), Margrethe Greve-Isdahl (2B), Elin Borg 

(2A), Anne-Cathrine Blix (1C), Vibeke Viestad (5B)   

Referent: Malin Helgesen  

 

1. Godkjenning av dagsorden  

Forslag til dagsorden ble godkjent, med tillegg for saker meldt inn fra klassene og endring av 

punkt 3 fra orientering fra rektor til orientering fra driftsstyremøte.  

 

2. Godkjenning av referat fra møte 26. april 2018 

Ble notert at referat fra forrige møte ble godkjent per mailforsendelse.  

 

3. Oppdatering fra møte fra driftsstyre  

FAUs representant i driftsstyret Vibeke Viestad orienterte. Skolens ledelse informerte om 

følgende endringer i skolehverdagen:  

 

 Fra høsten av vil sosiallærertjenesten bli erstattet med et elevhelseteam, som blant 

annet inkluderer helsesøster og spesialpedagog. Helsesøster skal være elevenes 

primære kontaktperson og rektor foreldrenes. FAU ber skolens ledelse om å tydelig 

kommunisere den nye ordningen til elever og foreldre, slik at alle vet hvor de skal 

henvende seg.  

 Assisterende rektor slutter, så fra høsten av vil skolen ha et nytt direktorat.  

 Fra høsten av vil 1. klasse bli inndelt i 2 klasser med 28 elever i hver. Hver klasse vil ha to 

lærere og tre klasserom til disposisjon. Det vil også være knyttet en spesialpedagog og 

en elevassistent til 1. klasse.  

 Skoletiden endres fra 08.15 til 08.30. AKS fortsetter å åpne 07.30. Endringen skjer dels 

etter lærerens ønsker, dels for å stimulere elevene til å komme i tide, da antallet 

forsinkede elever fortsatt er for høyt. Dessuten tilpasses da skolens tider til andre skoler 

i nærmiljøet.  

FAU tar orienteringssakene til etterretning og gjentar at FAU ønsker å bli tatt med på råd i 

forkant av beslutninger som påvirker elevers og familiers hverdag.  

FAU er bekymret for totaliteten i den økte belastningen som store klasser og vesentlig større 

AKS-grupper som 1. klassingene vil møte til høsten. FAU legger videre til grunn at skolen vil øke 

bemanningen på AKS om morgenen for å møte økt elevantall som FAU ser for seg vil være et 

resultat av senere skolestart.  

Driftsstyret bad FAU om å engasjere seg vis-a-vis kommunen for parkeringsplasser for skolens 

personell. Når det blir beboerparkering i området vil det ellers bli en kostnad for skolen å stille 

med parkeringsplass for lærere. FAU vil gjerne støtte kommunikasjonen med kommunen i den 

grad det ikke vil gå ut over det allerede altfor begrensede utearealet for barna. FAU henviser 



også til planer for forbedrede utearealer som arbeidsgruppen for fysisk miljø arbeider med, cf. 

punkt 4.  

 

4. Oppdatering fra arbeidsgruppene  

Arbeidsgruppen for AKS  

Gruppen rapporterte følgende:  

 

 Søknaden til Sparebankstiftelsen ble innvilget og arbeidsgruppen samarbeider nå med AKS 

om innkjøp av materiell til nye AKS kurs.  

 FAU uttrykker bekymring for og har fått inn flere spørsmål fra foreldre som er urolige for 

effektene på de yngre barna av den planlagte sammenslåingen av AKS basene for 1. og 2. 

klasse. FAU uttrykker igjen sitt ønske om å bli konsultert i forkant av endringer i elevenes 

arbeidshverdag. FAU gir igjen uttrykk for at skolen tydeligere kommuniserer bakgrunn og 

rasjonale for endringer i barnas skolehverdag. FAU stiller seg gjerne til rådighet for å bistå 

med tydelig kommunikasjon av nyheter fra skolen.  

 

Arbeidsgruppen for sosialt miljø 

Gruppen presenterte sitt forslag til veiledning for nettvett og skjermbruk, som ble vedtatt med 

noen endringer. Gruppen vil sende veiledningen til rektor for å diskutere videre 

kommunikasjons- og implementeringsplan.   

 

Gruppen som arbeider med skrift om vennegrupper arbeider videre med et utkast, og 

oppfordrer alle foreldre til å sende gode erfaringer med vennegrupper til sin FAU representant.  

 

Arbeidsgruppe for IKT/faglig miljø  

Gruppen viste til sitt skriv vedrørende pågående aktiviteter som tidligere var distribuert til FAUs 

medlemmer.  

 

I forrige referat ble det henvist til en målsetting om at Ullevål blir en foregangsskole innenfor 

bruk av IKT. På forespørsmål fra en forelder som ikke ønsker at Ullevål blir en skole hvor man 

eksperimenterer med IKT i undervisningen uten understøttende forskning, vil FAU presisere at 

hensikten ikke er å blande seg opp i undervisning og pedagogisk opplegg men at i den grad 

skolen ønsker at IKT skal brukes, så skal forutsetningene ligge til rette for dette i form av f eks 

hensiktsmessig kompetanse hos lærere og elever.  

 

Arbeidsgruppen for fysisk miljø  

Gruppen rapporterte følgende:   

 

 Gruppen planlegger å søke midler til ballbinge fra Norges Fotballforbund.  

 Man planlegger øvrig oppgradering av skolens utearealer, og ønsker å søke midler fra 

Sparebankstiftelsen til dette. Gruppen trenger bistand fra en landskapsarkitekt å bistå med å 

tegne de nye planene. FAU ber derfor interesserte foreldre med denne kompetansen om å 

melde fra til sin FAU-kontakt.  

 

5. Stiftelse av FAU som forening  



FAU trenger å danne en forening for å kunne utføre sine oppgaver, f eks å kunne ha ViPPS-konto 

til bruk på 17. mai og for å kunne søke midler til relevante aktiviteter. Ble besluttet å utsette 

nødvendige vedtak i den prosessen til neste FAU-møte.  

6. Valg av ny FAU-leder  

Nåværende leder Marius Stub slutter i FAU. Ann-Cathrine Blix, Veslemøy Hult og Torstein Are 

danner valgkomite med oppgave å finne en god lederkandidat i forkant av neste møte.  

 

7. Øvrig  

 

Resultater fra elevundersøkelsen  

Flere foreldre har spurt om ytterligere informasjon om hvilke konkrete tiltak som skolen foretar 

for å følge opp de minskende resultatene på læringsmiljø som forrige elevundersøkelse viste. 

Gruppen for sosialt miljø vil følge opp dette.  

 

8. Dato for neste møte  

Neste FAU møte blir avholdt tirsdag 11. september kl. 19.00-21.00. FAU ser da frem til å hilse 

nye representanter velkommen.  

 


