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Tilstede:  

Fra skoleledelsen: Karl-Otto Aaker og Maria Hägnefelt 

Fra FAU: Svein Ivar Mossige 1A, Helén Schjønhaug Susrud 1B, Hilde Lending 1C, Bjørn Erik Mørk 2A, 

Anders Kråkenes 2B, Anne Vold Torland 2C, Tone Veseth Furuholmen 2C, Kristin Frønes 3A, Erling 

Andreas Fyhn 3A, John L Pedersen 3B, Anne-Cathrine Blix 3C, Cecilie Dalset 4A, Elin Borg 4A, Gisle 

Aschim 4B, Kjetil Nilsen 4C, Tonje Strand Høyland 5A, Vidar Helgesen 5A, Tuva Nielsen 5B, Anniken 

Fischer 5C, Marit Thorsrud 6A, Marit Bakke 6C, Vibeke Aakre Aubert 7C  

1) Innkalling og saksliste godkjent 
2) Referat fra forrige møte godkjent 
3) Rektor orienterer/oppfølgingssaker 

Endringer skoleåret 2020/21 

Oversikt over klasser og lærere er sendt ut til alle foreldre. Den største endringen blir i fjerde 

trinn som fra 5. klasse slås sammen til to klasser. Det har også kommet ny lærerplan, LK-20, som 

blir innført august 2020. I denne planen stilles det større krav til samarbeid mellom elevene og 

mellom fagene. Elevene skal utvikle kompetanse knyttet til tverrfaglige tema med 

problemstillinger fra ulike fag. Det kommer mer informasjon rundt dette til høsten 

Erfaringer åpning av skolen etter skolestengingen pga korona 

Når det gjelder evaluering av skolestenging under Covid-19, så har Utdanningsdirektoratet og 

utdanningsforbundet sendt ut undersøkelser til skolene. Resultatene fra undersøkelsene er 

foreløpig ikke klare. Utdanningsetaten planlegger også en utsendelse. Skolen gjorde løpende 

evaluering underveis i tiden med hjemmeskole og gjorde nødvendige justeringer. Det er ikke lagt 

en konkret plan fra skolen sin side for evaluering av hjemmeskolen som inkluderer foreldrene. 

Det er heller ikke gjennomført systematiske evalueringer med elevene da elevråd foreløpig ikke i 

gang etter nedstengingen. Se for øvrig sammendrag fra SMU lenger ned. 

Erfaringene fra skolestart har vært positive, men det var stor forskjell på start for 1.-4. og 5.-7. 

siden det var mer tid til forberedelser for første gruppe. Det ble noen hektiske dager i forkant av 

skolestart for 5.-7. klasse, men det har gått fint med begge gruppene. Det har vært svært lite 

fravær etter at skolen kom i gang igjen. Skolen har jobbet mye med nye rutiner for hygiene og 

smittevernsregler, og ser at økt håndvask har resultert i generelt lite sykdom på skolen. Dette er 

erfaringer skolen vil ta med seg videre. 

Særlig for de minste barna har det vært utfordrende å forstå hvorfor ikke alle kan være sammen, 

og har måttet deles i kohorter innenfor avgrensede områder. Det har også vært utfordrende for 

mange å holde anbefalt avstand til hverandre, og lærerne har måtte minne om dette ofte. 

Nå har skolen gått fra rød til gul kategori og det settes pris på av mange. Det er rolig og god 

stemning på skolen. Det har vært opplevd som positivt, trygt og bra at kontaktlærer har fått være 

med gruppen sin i stort sett alle fag, så dette fortsetter også etter at skolen gikk fra rødt til gult 

nivå.  

FAU påpeker at det er viktig med tydelig informasjon og plan for høsten fra skolen til foreldre, 

med utgangspunkt i smittesituasjonen da pandemien foreløpig ikke er over, og situasjonen 

fortsatt kan endre seg. Rektor informerte om at det i rektormøtet 10. juni ble sagt at det ikke 



planlegges for skolestenging selv om det går til rødt lys. Det planlegges for gult lys, men 

nødvendige endringer gjøres dersom situasjoner endrer seg. Med tanke på at 4. trinn slås 

sammen ble det spurt om det vil bli spesiell tilrettelegging for de større klassene. Dette vil skolen 

se på dersom det blir aktuelt. Det samme gjelder spesialundervisning, som ble særlig berørt ved 

nedstengingen, men hvor det vil ikke foreligge en felles plan da dette håndteres individuelt. 

Oppussingsprosjekter 

Det var mye arbeid som ble utført på skolen under nedstengingen: 

• Toalettene er ferdige nå og har blitt bra 

• Gymgarderobene har fått gulvvarme 

• Ventilasjonsanlegget som brant er under ferdigstillelse i disse dager. Det har tatt lengre tid 
enn ventet, men det blir et bra anlegg når det er ferdig 

• Oppgradering på brannvernanlegget er også i gang. Anlegget var utdatert, men oppgraderes 
nå før sommeren ihht dagens krav 

• Når det gjelder oppgradering av Skolekjøkkenet så har dette prosjektet stoppet opp. Skolen 
venter svar fra Undervisningsbygg på status og fremdriftsplan. Eksisterende kjøkken fungerer 
greit sånn som det er nå, så det planlegges for Mat&Helse også til høsten selv om 
oppgraderingen er forsinket 

• Befaring for oppgradering av lys på skolens område ble gjennomført før 12. mars. Videre 
progresjon har stoppet opp, og skolen venter ny status fra Undervisningsbygg 

• Kameraovervåkning: Alle som skal det har uttalt seg i denne saken, og det er enighet om å 
søke midlertidig tillatelse til dette 

 

Status dialog med SALTO-koordinator og tiltak ifm ordensproblemer på skolens område: 

Det har vært mye hærverk på skolens område under nedstengingen. Dette har også skjedd midt 

på dagen. Skoleledelsen har nytt møte på mandag 15. juni med SALTO koordinator og politi 

angående dette. SALTO koordinator har også sendt en henvendelse til skolen angående 

natteravning i området. Se mer info lengre ned i referatet. 

Innsendt spørsmål: FAU ønsker at skolen vurderer å opprette en egen Facebook-side for Ullevål 

skole for å bedre kommunikasjonen fra skolen til foreldre 

Tilbakemeldingen fra skolen er at det er ønskelig med mer informasjon om hvilket behov en slik 

side skal dekke, og hva som ikke er dekket i dag gjennom skolens hjemmeside og informasjon 

som sendes på e-post. Det er også viktig for skolen å sikre at alle foreldre får tilgang på all 

informasjon, uavhengig av om de er på Facebook eller ikke. 

FAU påpeker følgende: 

• Det oppleves uoversiktlig med all informasjon som sendes på e-post, særlig for de som har 
barn i flere klasser 

• Det er svært få Osloskoler som i dag ikke har FB side 

• Det er en mulighet for å dele positive opplevelser og bygge tettere dialog mellom foreldre og 
skole/foreldre noe som kunne vært fint f.eks under skolestengingen  

• Det er en mulighet for å dele det gode arbeidet som gjøres på skolen 

• Siden kan være en kanal for FAU for å nå ut til foreldre 

• FAU vil utfordrer skolen videre på informasjonsdeling, og oppfordrer til å utarbeide en plan – 
«slik kommuniserer vi på Ullevål Skole». FAU tar saken opp igjen neste skoleår 
 

Innsendt spørsmål:  

I forbindelse med saken om at man nå slår sammen tre klasser til to på fjerde trinn (femte til 



høsten) ønskes det en prinsipiell redegjørelse fra skolen på hvordan man involverer foreldre/FAU i 

slike prosesser.  

I denne typen beslutninger er skolen opptatt av at foreldre skal informeres i god tid, og den 

viktigste informasjonskanalen er foreldremøtet. I denne spesifikke situasjonen ble det ikke 

avholdt foreldremøte på grunn av koronasituasjonen. Skolen ønsker i utgangspunktet å være i 

forkant når denne typen endringer gjennomføres. Klassekontakter skal involveres i prosessen, og 

blant annet gjennomgå informasjonen som skal ut til alle, og har mulighet for å involvere flere 

hvis det er ønskelig. Skolen erkjenner at prosessen ikke har vært optimal denne gangen på grunn 

av situasjonen skolen var i under nedstengingen, men ønsker å lære fra prosessen. 

Skolen påpeker at de har en plikt og ansvar for å organisere, planlegge og ta de hensyn som må 

tas for å organisere skolen på best mulig måte. Det er ingen plikt fra skolens side om at foreldre 

skal involveres i organisering av skolen. Neste skoleårs organisering ble vedtatt i 

Medbestemmelseutvalget, MBU, 20. mai og informert om i Driftsstyre 27. mai. Informasjonen 

ble ikke tatt opp i FAU før foresatte på trinnet ble informert om endringen. 

Det poengteres at det er mange positive foreldre også ifbm denne beslutningen. Foreldrene 

ønsker et digitalt foreldremøte for alle foreldrene i 4. trinn, hvor skolen redegjør for hvordan de 

tenker når klassekabalen skal legges for de nye klassene. Skolen vil ta kontakt med respektive 

klassekontakter og FAU kontakter for å avtale tid for digitalt møte. 

Andre saker 
Det er planlagt for oppstart av to mottaksklasser fa høsten og det er ansatt en kontaktlærer og 

en assistent til dette. Ytterligere en kontaktlærer skal ansettes. 

4) Driftsstyret 
- Orientering fra møte i driftsstyret 27. mai 

Skolen orienterte om organisering og status fra tiden med hjemmeskole. FAU melder inn at det 

er ønskelig med tidligere informasjon og agenda i forkant av Driftstyremøtene fremover slik at 

det er tid til å forberede seg.  

5) Skolemiljøutvalget (SMU) 
- Orientering om møter og pågående initiativ v/ Gisle og Bjørn-Erik 

Evaluering av skoleåret som har gått 

I møtet ble det diskutert hvordan foreldre og elever har opplevd skoleåret. Foreldrene roste 

skolen for å ha tatt tak i klassemiljøutfordringer og håndtere skolemiljøet på en god måte. 

Elevrepresentantene var også positive til skolemiljøet og uttrykte at de var fornøyd med skolen. 

7. klasse lager film som alternativ til å sette opp musikal, og elevene er veldig fornøyd med dette.  

I forbindelse med skolestenging/gjenåpning bemerker SMU at det har vært stor forskjell i 

dialogen mellom lærer og foreldre i de ulike klassene. Flere ønsket en tettere kontakt med lærer i 

denne perioden. Dette skal evalueres grundig fra skolens side, men det er foreløpig ikke planlagt 

en systematisk evaluering av opplevelsen i de ulike klassene, annet enn at utdanningsetaten 

planlegger en større undersøkelse. 

6) Fritidstilbud for ungdom ved Ullevål skole 
Det er kommet en rekke ønsker de siste året om at «noen» (FAU?) tar tak i det manglende 

fritidstilbudet i området. Dette kom også opp i diskusjon med SALTO-koordinator tidligere, og er 

en sak flere i FAU har ønsket å se på. Skolen er positive til å låne ut lokaler på fredager for å 



kunne starte en ungdomsklubb eller liknende, og det vil bli en jobb for neste FAU å finne en måte 

å organisere dette på. 

7) Evaluering skoleåret 2019/20 
Styret i FAU har sendt en evaluering til hele FAU for å evaluere årets FAU arbeid. Resultatene fra 

undersøkelsen er vedlagt referatet.  

I forbindelse med evalueringen har det også blitt gitt anbefalinger til FAU for skoleåret 

2020/2021: 

• Oppfordre skolen til raskt å sette opp foreldremøter, særlig på 1. trinn. Representant fra 
FAU deltar på møtet for 1. klasse  

• Komme fortere i gang med FAU-arbeidet (september) 

• Få på plass en bedre synkronisering mot Driftstyremøtene 

• Ta en gjennomgang av arbeidsgruppene i FAU 

• Sette opp en Facebook-side for FAU-representantene 

• Ha en opplæring av nye FAU-representanter ifm første møte 

• Se ellers oppsummering og forslag til tiltak fra workshop 5. mars 
 

8) Oppfølging workshop 5. mars 
Det ble gjennomført en workshop i FAU 5. mars (se tidligere referat) hvor det kom frem gode 

forslag som bør videreføres inn i neste FAU. Disse forslagene er delt inn i fire områder, og mer 

utfyllende informasjon finnes vedlagt. 

• Etablere en arbeidsgruppe i FAU som skal se på muligheten for å dra i gang et 
aktivitetstilbud til yngre ungdom 

• Etablere Natteravn-gruppe på fredager og evt lørdager 

• Lage velkomst kit til nye elever og foreldre ved skolen 

• Fadderordning for foreldre med behov for det 
 

9) Eventuelt 
Det vil sendes ut en høring for å få avklart hvem som ønsker å fortsette videre i FAU neste 

skoleår. 

FAU har fått forespørsel fra Oslo Kommunale Foreldreutvalg (KFU) om å levere høringssvar ifm ny 

opplæringslov. Fristen var 15. mai og FAU har ikke sendt innspill i denne omgang. 

Oslo kommunale foreldreutvalg (Oslo KFU) jobber med å fremme foreldrestemmen i skole-

hjemsamarbeidet, og har sendt ut en spørreundersøkelse til alle som har sittet i FAU skoleåret 

2019-2020 for å se på hvordan det siste skoleåret har fungert. FAU har fått tilsendt 

undersøkelsen og alle oppfordres til å besvare den innen fristen 26. juni. 

 

FAU ØNSKER ALLE EN RIKTIG GOD SOMMER! 


