
Referat. Møte i Ullevål skole FAU 30. april klokken 19-21, personalrommet.  

Til stede: Anders T. Kråkenes (1b), Maria B. Reinertsen (2b), Anne-Cathrine Blix (2c), Elin 
Borg (3a), Gisle Aschim (3b), Kjetil Nilsen (3c), Vidar Helgesen (4a), Tuva Nielsen (4b), 
Torstein Grimnes Are (4c), Marit Thorsrud (5a), Margrete Brekke (5c), Kari Brandtzæg (6a), 
Guro Heimly (6b), Tom Storvik (6c), Terese Aalborg (7c) og Arne Eik (7d). Jannike Eggen.  
Møteleder: Terese Aalborg. 
Sekretær: Maria Berg Reinertsen. 

Sak 1. Status skolemiljø samt siste nytt fra skoleledelsen.  
Terese refererte fra møte med skoleledelsen ved Karl Otto Aaker: Skolen har samarbeidet med 
læringsmiljøenheten fra kommunen. I løpet av våren har skolen også innført flere tiltak for 
bedre skolemiljø: Jobbet med friminuttsituasjonen for å skape trygghet i en uoversiktlig 
skolegård, innført kompisstøtte 7. trinn positivt, fulgt opp fadderordning 6. klasse ekstra, 
innført trivselselever i 4. klasse, jobber med miljøet på trinnene på tvers av klasser.  
Men færre elever betyr også mindre penger, redusert bemanning og færre til å ta tak i 
problemene. 

FAU understreker at det er viktig å informere foreldrene om tiltakene for bedre skolemiljø, for 
eksempel gjennom rektorbrevet.  
Spørsmål til skoleledelsen: Hvordan kan FAU hjelpe til med å skape bedre tillit mellom skole 
og foreldre? Kan klassekontaktene få en forsterket funksjon, for eksempel møtes og 
samarbeide på tvers av klasser? 

Sak 2. Saklisten til Driftsstyremøte forelå ikke. FAU ble enige om å melde inn følgende 
saker: 

1) Sosiallærer. FAU ber om at ordningen med kutt i sosiallærer evalueres og at foreldrene 
også blir hørt i denne evalueringen. 
Det er kommet flere klagesaker til fylkesmannen og kommunen har satt inn ekstratiltak for 
bedre skolemiljø i enkeltklasser. FAU er bekymret for hvilken effekt fraværet av en egen 
sosiallærer har på denne situasjonen, vi lurer spesielt på effekten av at rektor selv har disse 
oppgavene på to trinn. 
  
2) Aks. To FAU-representanter har fått melding fra foreldre om at foreldre og skole ikke har 
fått beskjed om voldsepisoder eller ulykker på Aks. Vi hadde lignende tilfeller før jul og tok 
det opp med Aks da. Vi har også fått melding om elever som har stukket av fra Aks uten at 
foreldre har fått beskjed. 
FAU etterlyser igjen bedre rapporteringsrutiner og ber skolen ta tak i dette. For elevene er 
også hendelser på Aks med å skape et utrygt skolemiljø. 
  
Sak 3. Siste nytt fra arbeidsgruppene og Sak 4. Spørsmål til arbeidsgruppene. 

Sosialgruppa: Mobbeombudet har takket ja til å holde foredrag for foreldrene om 
forebygging av mobbing i høst. FAU ønsker å arrangere dette sammen med skolen og må 



avklare om det skal være i forbindelse med foreldremøter på enkelte trinn eller som en egen 
kveld. Sosialgruppa avklarer med skolen.  

Skolemiljøutvalget har vedtatt maling av toalettene. FAU stiller. Avventer planer fra elevene. 

Aks-gruppa: Møte med Aks-leder 8. mars: Ny bemanningsstruktur gir mulighet til å 
arrangere flere ulike aktiviteter og kurs. Det er innført ute-Aks hver mandag, alle ansatte har 
vært på kurs i konflikthåndtering og Aks har hatt mobbeombudet på besøk. Aks lager nye 
meny som skal reflektere forskjellige kulturer representert på skolen. Aks jobber også med å 
bruke økologiske produkter så mye som mulig i matlagingen. FAU setter pris på at Aks har 
satt i verk tiltak for bedre sosialt miljø, mat- og aktivitetstilbud. 

17. mai-gruppa: Foreldre som har meldt inn premier får snart beskjed om hvor de skal 
leveres. Er ellers i rute. Hurra!  

Styret har laget tekst til brosjyre om FAU som kan sendes ut som vedlegg til innkalling til 
foreldremøtene i første klasse.  
Terese jobber med hjemmesidene. 

5.  Eventuelt. 
a) Foreningen Ullevål skole FAU stiftet. FAUs styre (leder, nestleder, kasserer og sekretær) 
utgjør foreningens styre.  
Anders (kasserer) gjør ferdig papirer og sender inn til Brønnøysundregisteret. Etablering av 
en egen forening betyr at vi kan få eget kontonummer og kan motta betalinger på vipps på 17. 
mai-arrangementet. 

b) Spørsmål om faglig innhold: 
1) «Forslag om at Multismart (matte på nettet) evalueres av skolen. Multismart fungerer ikke 
bra for alle barn. Oppfattes som kjedelig og gir ikke den treningen i matte som enkelte barn 
trenger.»  
På foreldremøter har vi fått opplyst at skolen skal evaluere Multismart. IKT-gruppa følger 
opp denne evalueringen. FAU mener det er viktig at også foreldrene, som ser barna når de 
gjør lekser, blir hørt her. 
2) «Ønske om mer informasjon fra skolen om hvilket nivå som forventes i de ulike fagene. 
Internett gjør muligheten til fordypning omfattende og ofte manglende lærebøker eller lite 
bruk av lærebøker gjør det vanskelig som forelder å skjønne hvor lista ligger.» 
Diskusjon. Alle foreldre oppfordres til å lese informasjonen skolen sender ut på ukeplaner og 
lignende. FAU mener utviklingssamtalene er en god arena for å ta opp slike spørsmål. 
            
Neste møte: Torsdag 6. juni. 
Det blir valg av ny FAU-leder.


