
 

 

Referat fra FAU-møte 05/03-2020 
 

Tilstede:  

Svein Ivar Mossige 1A, Thomas Naalsund 1A, Susanne Hyllestad 1B, Hilde Lending 1C, Anders 

Kråkenes 2B, Tone Veseth Furuholmen 2C, Kristin Frønes 3A, John L Pedersen 3B, Anne-Cathrine 

Blix 3C, Cecilie Dalset 4A, Julie Hart 4A, Tonje Strand Høyland 5A, Tuva Nielsen 5B, Anniken 

Fischer 5C, Lill-Kristin Krohn Kjærvik 6B, Jannike Eggen 6B, Marit Bakke 6C, Nora Nerdrum 7A, 

Guro Heimly 7B, Vibeke Aakre Aubert 7C og Maria Bjørkenes 7C. 

1. Innkalling og saksliste godkjent 

2. Referat fra forrige møte godkjent 

Det har kommet noen spørsmål og kommentarer angående punktet om klasseinndeling 
1. klasse og det bes om at dette utfylles bedre. 

3. Rektor orienterer 

Oppussing av toaletter/mat & helse-rom 

Oppgradering av toaletter i gang fra mandag. 3 uker per toalett. 6 uker totalt. Felles toalett i 

byggeperioden. Økt voksentetthet for å sikre at dette går fint. Utskifting av vasker i gangen 

gjennomføres også. Når det gjelder skolekjøkken venter skolen på mer konkret plan. 

Kameraovervåking på uteområdene på skolen 
Utbedring på lys på skolens utearealer, sikring av skolegården samt fjerning av boder må gjøres 
før kameraovervåking kan settes opp. Det tar tid før dette kommer på plass. Når man eventuelt 
får godkjenning for kameraovervåking gjelder dette kun for 3 mnd om gangen, og man må da 
søke på nytt. Utbedring av lys ute og inne er på gang, og skolen opplever at det er godt 
samarbeid med Undervisningsbygg. Bodene på vestsiden skal flyttes, og dette vil gi nye 
muligheter for lekeområder. FAU gir sin tilslutning til dette tiltaket.  
 
Mulighet for tilbud for barn fra 10-16 år 
Skoleledelsen har hatt et positivt møte med Salto koordinator for å diskutere muligheter for når 
det gjelder tilbud som kan innføres for barn mellom 10-16 år. Det ble blant annet snakket om at 
skolen er åpen og det er mulighet for å lage foreldredrevet ungdomsklubb på f.eks 
fredagskvelder. Skolen vil fortsette med iClub til neste år. Dette er et privat fritidstilbud for barn 
fra 5. - 7. trinn. 
 
Orientering om mottaksgrupper 
Skolen har fått forespørsel om å ta imot 2 mottaksgrupper a 12 elever. Mottaksgruppene er for 
nyankomne barn i grunnskolealder som har noe skolebakgrunn fra tidligere.  Skolen ser positivt 
på forespørselen, og ser også dette som en mulighet for å få inn mer og ny kompetanse. Skolen 
vil lyse ut stillinger for å tiltrekke nødvendig kompetanse. Parallelt jobber skolen med å ansette 
flere flerkulturelle, også på AKS. Skolen samarbeid med Bolteløkka Skole for å lære av deres 
erfaringer med mottaksgrupper. 

  
Trivselsundersøkelse 1.-4. trinn 
Det er første gang det er gjennomført trivselsundersøkelse for 1.-4. trinn, det finnes derfor ikke 
et sammenlikningsgrunnlag fra tidligere undersøkelser. Undersøkelsen bestod av 16 spørsmål 
under temaene trivsel, støtte fra voksne på skolen, vennskap og lek, og medvirkning. Området 
med høyest score var: Har du en god venn på skolen, hvor 95,7% svarer at de har det. Områdene 



 

 

lek og medvirkning har lavere resultat, og skolen ser på hva som kan være grunnen til dette. Se 
vedlagt presentasjon for mer informasjon. 
 
Elevundersøkelse 5.-7. trinn 
På Elevundersøkelsen for 5.-7. trinn har Ullevål Skole bra resultat sammenliknet med Oslo og 
landsbasis. Det er noe fremgang på alle områder sammenliknet med fjorårets resultater. Se 
vedlagt presentasjon for mer utfyllende informasjon. Tiltak og prioriteringer presenteres for FAU 
når disse er klare.  

 

4. Orientering fra driftsstyret 04.03.20 

Tema for møtet var mottaksklasser og resultater på trivsels- og elevundersøkelsene. 

5. Skolemiljøutvalget (SMU)  

Ingen representanter tilstede 

6. Arbeidsgrupper 

IKT: møte neste uke. 

Sosialt miljø: jobber videre etter dette møtet og diskusjoner i FAU. 

Utegruppa: vi fikk ikke innvilget penger fra Sparebankstiftelsen til ballbinge. Prøver hos andre 

stiftelser. Gruppen jobber videre med dette.  Sjekke opp mulighet for å få opp skilt med skolevei 

på krysset ved John Collets Plass. Anne-Cathrine Blix følger opp videre 

AKS-gruppen: dårlig svarprosent på foreldreundersøkelsen (64%). E-post sendt fra Astrid med 

mer utfyllende informasjon om grupper og kurs.  

17. mai gruppen: komiteen er utvidet. Planlegging har startet. 

Annet 

Det er gjennomført møte med Natteravnene. De er ivrig på å få i gang aktivitet i området. 

Saltokontakt var med i møtet. Natteravn ønsker å komme på vårt neste FAU-møte. Eventuelt 

mulighet for samarbeid med Tåsen og Berg. Det ble foreslått å sjekke ut «Arenaer for tilhørighet» 

i regi av Sparebankstiftelsen, da dette er et tiltak som skal bidra til at barn og unge kan treffes og 

få brukt ferdighetene sine med mål om at flere skal oppleve tilhørighet.  

Datoer for kommende møter: 

• Torsdag 7. mai 

 

TEMA: Hva kan vi som foreldre gjøre for å sikre skolemiljø på Ullevål Skole 
 

Innledning ved Ingvild Bryn – til inspirasjon for gruppearbeid 

Det er viktig å engasjere seg som foreldre, og inkludere og hjelpe de som ikke kjenner alle de 

ulike aspektene ved å ha barn på skolen. Noen forslag til tiltak som kan være til hjelp: 

• Mange foreldre er ikke godt kjent med alle sider ved skolehverdagen i Norge og på 

Ullevål. Lage og dele ut en oversikt med: 



 

 

o Kalender – hva skjer gjennom skoleåret, inkludert en oversikt over hvem som er 

ansvarlig for hva 

o Hva er utviklingssamtale/foreldresamtale, FAU og vennegruppe. Og hvilke 

forventninger er det til de ulike aktivitetene. F. eks at man ikke har med presang 

eller trenger å pynte seg før vennegruppe. Forklar slik at alt er enkelt å forstå for 

alle. 

o Oversikt over hvor for eksempel Eventyrplassen og Voldsløkka er. 

o Oversikt over oppgaver til klassekontakt da det generelt er lite info om hva 

denne rollen innebærer. Foreldre har et ansvar for å svare på det som kommer 

fra klassekontakt. Lærere må være med og støtte. 

• Skape arenaer hvor det er enkelt å være sammen og bli kjent, og som inkluderer alle. 

Oppfordre alle til å bli med. For eksempel bakedag før jul. 

• Invitere foreldre til å snakke om yrket sitt til elevene. Ingvild Bryn var også inne i klassen 

og hadde oppdatering på samfunnsaktuelle tema. Bruke ressursene som er i klassen.  

Gruppeoppgaver: 

Engasjement blant foreldre: 

Årshjul/håndbok og forklaringer på aktiviteter 

FB grupper (Men – er alle på FB) Bli enig om sosial plattform 

Vennegrupper – må ta foreldrekaffe på alvor. 

Info om hvordan være en engasjert forelder fra 1. klasse 

Heltrinnsaktivitet på Eventyrplassen (ukentlig fotballtrening) 

Få klarhet i hvor mye skolen kan brukes på kveldstid. 

Dugnad for å sørge for at alle er med! Felles kjøring, mer koordinering mellom foreldre. 

Velkomstkit 

Samling av informasjon. Hvor skal dette tilgjengeliggjøres. 

Vennegrupper – hvordan kan dette løses? Ideer og forslag 

Snakkepunkter første foreldremøte. 

Felles aktiviteter gjennom året 

Årshjul 

Hvem har ansvar for hva? Skole/AKS.  

Hva med mobbesaker, hvordan håndteres dette? 

Rolle klassekontakt og FAU – tips til hva denne rollen innebærer 

Snakkepunkter for å snakke med barna, om klassemiljø, hvordan behandler vi hverandre. 

Oppskrift til aktiviteter, f.eks hvordan gjennomføre tur til Lyn-hytta. 

Lage kit’et i flere språkversjoner 

Sikre at alle foreldre faktisk deltar på første foreldremøte (du kan ta med barn – åpne gymsalen) 

Integrering 

Fadderordning – faddere for familier med innvandrerbakgrunn. Sikre at de får med viktig info 

Lærerens oppgave i integreringen. Lærerinstruks? 

Vennegruppe/bursdag – hvordan få med alle! 

Foreldretreff uten alkohol (presiseres) 

Sportsutstyr på aktivitetsdager etc 



 

 

Bråk og hærverk i nærmiljøet 
Revitalisere ungdomsklubb-tilbudet 
Lavterskel-aktivitet 
Hente inspirasjon fra Rødtvedt 
Engasjerte foreldre 
Bruke vel-foreninger (Ullevål Hageby Vel) 
Engasjere de eldre barna til å lage aktiviter for yngre barn – mini-klubb. 
Bruke ungdom i nærmiljø til å finne ut av hva de ønsker å gjøre 
Ta kontakt med Berg FAU for evt samarbeid. 
Vestre Aker Kirke drar i gang noe nå. 
Samarbeid med Nordre Aker bydel. – kartlegge hvem og hvordan vi kan gå frem i praksis for å få 
til noe. 

 

 
 

 


