
 

Referat møte i FAU 25. april 2018  
 

Nærværende: Marius Stub (leder), Reidar Gjersvik (7A), Malin Helgesen (3A), Terese Aalborg (6C), 

Veslemøy Hult (4C), Torstein G. Are (3C), Jon Bjørgum (6B), Kristin Dagestad (6A), Per Jørgen 

Walstrøm (4A), Arne Eik (6D), Jan Faller (7C), Julie H. Gjermundsen (2A), Tuva K. Nielsen (3B), Maria 

B. Reinertsen (1B) Nora C. Nordstrøm (2B), Tobias Bach (1A), Rektor Maria Hägnefelt (punktene 1-3)   

Referent: Malin Helgesen  

 

1. Godkjenning av dagsorden  

Forslag til dagsorden ble godkjent.  

 

2. Godkjenning av referat fra møte 6. mars 2018 

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

 

3. Orientering fra rektor om aktuelt fra skolen  

Elevundersøkelsen: Elevundersøkelsen ble diskutert, særlig synkende resultat på arbeidsmiljø, 

dvs en trend som fortsetter fra de to tidligere år. Rektor følger tallene tett, og henviser til at 

tendensen hvis man ser på totaliteten av undersøkelsen er positiv.  Skolen jobber blant annet 

med forbedring av halvårsvurderingen. FAU noterer at det er få foreldre som fått informasjon 

om resultatet av elevundersøkelsen, og foreslår mer aktiv kommunikasjon av resultatene neste 

gang.   

 

Svømmeopplæring: I Osloskolen er det svømming i 4., 5. og 10. klasse. Det er et mål at elevene 

skal lære seg å svømme i 4. klasse. Det kan tilbys spesialundervisning ved behov.  

 

Statistikk over praktisering av permisjonsordningen: Rektor gir FAU en oversikt over totalantall 

søknader, fordeling typer og innvilget/ikke innvilget. Rektor understreker at hun gir permisjon 

når det er mulig i henhold til Oslostandarden. Enighet om at denne distribueres til foreldrene 

igjen.  

 

Skolemiljøet: FAU tar opp den meget grove språkbruk som er vanlig forekommende blant 

elevene i de høyere trinnene. FAU ser alvorlig på dette og konstaterer at slik oppførsel er 

fullstendig uakseptabel uansett om det «bare» er sjargong eller mobbing, det skjer i eller utenfor 

skolen, i direkte samtale eller på sosiale medier/nettet.  

 

FAU vil vite mere om hva skolen gjør for å forhindre denne type oppførsel så langt den skjer i 

skoletiden. FAU forventer at det som minimum slås tydelig ned på enhver episode og at det skjer 

en kommunikasjon med involverte elever og foreldre. FAU konstaterer at det må ytterligere 

innsatser til og ønsker å være en aktiv bidragsyter i videre holdningsarbeid. FAU vil derfor rette 

forslag til skolemiljøutvalget om videre samarbeid mellom foreldre-elever-skole for å forbedre 

det sosiale miljøet på skolen.  



4. Oppdatering fra arbeidsgruppene  

Arbeidsgruppe for IKT/faglig miljø  

Gruppen rapporterte følgende:  

 

 Det er en tilfredsstillende forvaltning og drift av IKT på skolen, og FAU har jevnlig kontakt med 

ansvarlige på skolen  

 Gruppen ser på stipendordninger til først og fremst kurs til lærere og elever. Det viser seg 

krevende men gruppen arbeider videre. Det vil kreves at FAU har et org nr registrert i 

Brønnøysund for å kunne søke visse stipendier.  

 Gruppen har også koblet relevante eksterne tilbydere av kurs fra 4. klasse og oppover. Det er f 

eks kostnader til slike kurs som det er mulig å søke stipend for.  

 Gruppen vil fortsette prøve å få til en IKT-strategi sammen med skolen neste skoleår, siden det 

vil kreves hvis Ullevål skole skal bli en foregangsskole.   

 

Arbeidsgruppen for fysisk miljø  

Ikke noe nytt å melde fra utegruppen.  

 

Arbeidsgruppen for sosialt miljø 

Det arbeides fortsatt med forslag til veiledning for sosiale medier og vennegrupper.  

Arbeidsgruppen for AKS  

Gruppen rapporterte følgende:  

 Grunnet minskende elevgrunnlag må AKS spare personellkostnader neste år ved å slå sammen 

AKS for 1. og 2. klasse. Dog vil 1. klasse ha egen AKS i begynnelsen av skoleåret. FAU noterer at 

dette ikke er en ideell situasjon for særlig barn i 1. trinn men at det samtidig kan gi mulighet for 

å tilby flere kurs, noe som AKS arbeider aktivt med. 

 Arbeidsgruppen har fortsatt dialog med AKS om forbedring av maten.  FAU noterer at det finnes 

potensiale for forbedring og vil diskutere temaet videre i neste møte.  

 FAU noterer at AKS er veldig engasjert for å få barn som p t ikke deltar i AKS til å bli påmeldt. Det 

er et hardt arbeid som er vanskelig fordi det ofte er et økonomisk spørsmål. 

 

5. 17 mai  

6. klasse arrangerer i år for første gang uten Hagebyselskapet og vil lage en kjøreplan for å 

forenkle arbeidet for kommende år. Det meste av inntektene går til å erstatte leker etc, og 

eventuelt overskudd går tilbake inn på 17. mai-kontoen.  

6. Dato for neste møte  

Neste FAU møte blir avholdt tirsdag 4 juni kl. 19.00-21.00.  

 


