
 

Referat møte i FAU 30. januar 2018  
 

Nærværende: Marius Stub (leder) Tobias Bach (1A), Heidi Hoff (7B), Jan Faller (7C), Anne-Cathrine 

Blixt (1C), Vibeke M Viestad (5B), Margrethe Greve-Isdahl (2B), Elin Borg (2A), Veslemøy Hult (4C), 

Maria B. Reinertsen (1B), Torsten C Are (3C), Kristin Dagestad-Larsen (6A), Reidar Gjersvik (7A), 

Marie Korsvoll (7D), Per Jørgen Walstrøm (4A og B), Malin Helgesen (3A), Arne Eik (6D) 

Referenter: Arne Eik og Malin Helgesen  

1. Rektors nærvær  

Det ble opplyst at rektor ikke vil delta ved dagens møte.  

 

2. Dagsorden  

Forslag til dagsorden ble godkjent, med tillegg av spørsmål omhandlet i punktene 5-8.  

 

3. Oppdatering fra arbeidsgruppene  

Arbeidsgruppe for IKT/faglig miljø  

Er i dialog med skolens IKT-ansvarlige om hvordan FAU kan bistå med å løfte skolens IKT-tilbud i 

undervisningen. Behovet for en strategisk plan for skolen som inkluderer IKT ble diskutert, 

samtidig som FAU drøftet viktigheten av å balansere slike formelle prosesser slik at de ikke tar 

for mye ressurser fra faglig arbeid.  

 

Arbeidsgruppen for fysisk miljø  

Redegjorde for pågående planering av forbedret arealbruk i skolegårdene, inklusive planlagt 

søknad fra eksterne kilder om pengestøtte for gjennomføring av disse. Fikk i oppdrag å 

samarbeide med rektor om brev til relevante kommuneetater vedrørende mulig fotgjengerfelt i 

gaten mellom Åpent Bakeri/Lofthus pizza eller andre tiltak for å minske skaderisikoen for 

passerende barn; behov for fartsdump i korsningen Langlia-John Colletts Alle og rettelse av 

feilaktige skilt i samme område.  

 

Arbeidsgruppen for sosialt miljø 

Planlegger et møte med rektor for å følge opp tidligere stilte spørsmål om skolens arbeid med 

inkludering og mobbingsforebyggende tiltak og rutiner, som gruppen ikke på alle punkter anså 

som tilfredsstillende. I møtet vil gruppen også ta opp samarbeid mellom FAU og skolen om mulig 

standard for bruk av mobiltelefoner og sosiale medier for skolens elever, som rektor tidligere 

stilt seg positiv til.  

Arbeidsgruppen for AKS /Søknad Sparebankstiftelsen 

Har basert på tett samarbeid med AKS utarbeidet søknad til Sparebankstiftelsen DNB om 

finansielle midler til å styrke kurstilbudet på AKS. Midler til sammenlagt åtte nye og forbedret 

kurstilbud innenfor tematikkene fysisk aktivitet, kunst og kultur og mat og helse omfattes av 

søknaden. Søknaden er et viktig ledd i et fortsatt samarbeid med AKS for å forbedre AKS-tilbudet 

på skolen.      

4. Skidag  

FAU diskuterte foreldrespørsmål om frafall av skolens skidag. Skidagen er ikke falt bort, men er 



erstattet av trinnvise vinteraktivitetsdager. Det er positivt at flere trinn har tilbudt lavterskel og 

inkluderende tilbud som aking. Arbeidsgruppen for sosialt miljø fikk i oppdrag og formidle til 

skolen at det er ønskelig at alle trinn tilbyr valgmuligheter utover aking, f eks ski og aking, og at 

skolen tydeligere kommuniserer endringer i rutiner og aktiviteter til elever og foreldre.  

 

5. Finansiering leirskole  

Det ble opplyst på spørsmål at skolen har vedtatt å fullfinansiere fremtidige leirskoler og at dette 

ikke vil innebære noen endring i leirskolens lengde eller opplegg for de neste to årene.  

 

6. Valg av vararepresentanter driftsstyret  

Reidar Gjersvik ble valgt til første og Maria B Reinertsen til andre varamedlem til driftsstyret.  

 

7. Informasjon fra rektor om gjeldende permisjonsregler 

Spørsmål fra to klasser om rektors tydeliggjørelse at gjeldende permisjonsregler for Osloskolen 

vil bli etterlevd på Ullevål skole ble drøftet. FAU gav i oppdrag til arbeidsgruppen for sosialt miljø 

å formidle følgende til rektor: at noen fått inntrykk at det fra nå av gjelder et totalforbud mot 

permisjon, særlig ved ferie, mens loven gir adgang for skolen å bruke skjønn ved vurdering av 

enkeltsaker; at rektor vil sikre seg faktisk grunnlag fra klasselærer før søknader blir avgjort; og at 

skolen tydeligere kommuniserer endringer i rutiner og aktiviteter til elever og foreldre.  

 

8. Dato for neste møte  

Ble vedtatt at neste FAU møte blir avhold 6. mars kl 19.00-21.00.  

 


