
Referat fra FAU-møte 10/10-2019 
 

1. Valg av ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Vidar Helgesen 
Referent: Anniken Mørch Fischer 

2. Godkjennelse av sakliste 
Saksliste ble godkjent 

3. Valg FAU 2019/2020 

• FAU-leder: John Lauring Pedersen (3B) 

• Nestleder: Vidar Helgesen (5A) 

• Sekretær: Anniken Mørch Fischer (5C) 

• Kasserer for Foreningen Ullevål skole FAU: Anders Tunold Kråkenes (2B) 

4. Rektor orienterer 

Skolens driftsstyre (som består av lokalpolitikere, ansatterepresentanter og 
foreldrerepresentanter) har hatt planleggingsmøte for skoleåret. Driftsstyret er enig om å ha 
skolens strategiske plan som utgangspunkt for sitt arbeid, samt oppfølging av budsjettet. 

Det skal gjennomføres trivselsundersøkelse for 1-4 klasse, med spørsmål som f. eks støtte, 
vennskap, lek og medvirkning. Undersøkelsen skal gjennomføres digitalt i november, og det 
er elevene selv som skal svare på skjerm. Foreldre kan reservere seg mot at barna deltar.  

En viktig prosess for skolen er innføringen av nytt læreplanverk. Ledelsen og lærerne har 
arbeidet med verdigrunnlaget i læreplanen, og vil bruke dette som grunnlag for arbeidet med 
trygt skolemiljø. Også nye ordensregler for skolen vil ta utgangspunkt i prinsippene i 
verdigrunnlaget i læreplanen. Disse ordensreglene skal diskuteres i klassene så elevene skal 
klargjøre hva reglene betyr for dem og skape eierskap til reglene. Reglene vil også bli sendt 
hjem til foreldrene. Når det gjelder planens faglige innhold, er det sterkere vekt på 
tverrfaglighet. Dette har vært viktig i lærernes planlegging av skoleåret: bl a skjer det nyttig 
erfaringsutveksling mellom lærere/klasser om erfaring med tverrfaglighet. Planen legger 
også vekt på digitalisering, hvor skolen har godt utstyr, men må arbeide videre med 
kompetanseheving.  

Skolens økonomi er blitt strammere som følge av den nye lærernormen. Et ganske stort 
mindreforbruk/overskudd de siste to årene spises nå opp av de ekstra ressursene som må 
settes inn for å tilfredsstille den nye normen. 

5. Orientering fra driftsstyret 
Det var for få representanter til stede på forrige driftsstyremøte til å ta beslutninger. 
 

6. Skolemiljøutvalget 

Skolegårdsdugnad. Det ble ved starten av møtet gitt en presentasjon av 
skolegårdsprosjektet. FAUs utegruppe står bak dette fine prosjektet og har fått støtte fra 
Sparebankstiftelsen til oppgradering av et område i skolegården. Det skal ferdigstilles 22.-23. 
oktober, og det er behov for dugnadsinnsats fra tolv foreldre kl 17-19 disse to dagene. En 
egen e-post vil bli sendt FAU-medlemmene for formidling til alle foreldre.  

Når det gjelder oppgradering av skolens toaletter ligger dette hos Undervisningsbygg, som er 
ansvarlig for skolens bygningsmasse. Foreldre har tilbudt seg å male og oppgradere noe på 



dugnad, men dette har Undervisningsbygg sagt nei til. Vi må derfor avvente videre saksgang 
der. 

Valg av FAU-representant til skolemiljøutvalget 2019/2020 gjøres på neste FAU- møte. 

7. Orientering om økonomisk status v/Anders Tunold Kråkenes 

Foreningen Ullevål skole FAU ble opprettet før sommeren, og har også fått egen bank- og 
Vipps-konto. Foreningen ble opprettet for å kunne søke om støttemidler til skolens 
uteområder og forenkle betaling på 17. mai-arrangementet på Damplassen. Styret i 
foreningen er FAU-leder, nestleder, sekretær og kasserer. Per i dag har foreningen ca 5 000,- 
på konto.  

Det ble diskutert mulighet for å åpne for at foreldre/foresatte og andre kan gi donasjoner 
som kan brukes på aktiviteter for bedre skolemiljø og lignende. 

8. Arbeidsgrupper 

Orientering fra arbeidsgruppene: 

Sosial gruppe arrangerte mobbeforedrag med Oslos mobbeombud, Kjersti Owren 26. 
september. Foredraget var svært bra, men det var dessverre få som møtte opp. Dette kan 
muligens skyldes timing (foreldremøter gjennomføres på omtrent samme tid) og 
markedsføring av arrangementet. Gruppen ønsker å gjenta arrangementet på et senere 
tidspunkt. 

Skolens sosiallærerordning ble diskutert. Skolen har gitt informasjon om hvem som er 
kontaktperson for de ulike trinnene, skriftlig og på høstens foreldremøter. FAU ba i forrige 
skoleår driftsstyret om å evaluere ordningen, dette blir fulgt opp på neste driftsstyremøte.   

Valg av grupper og representanter for 2019/20: 

Sosialt miljø  
Gisle Aschim, 4B 
Nina Méd, 2A 
Nora C. Nerdrum, 7A 
Hilde D. Lending, 1C 

IKT gruppe 
Anders T. Kråkenes, 2B 
Guro Heimly, 7B 
Tuva Nielsen, 5B 

Ute gruppe/trafikk gruppe 
Svein Mossige, 1A 
Susanne Hyllestad, 1B 
Kjetil Nilsen, 4C 
Eling Fyhn, 3A 

AKS gruppe 
Anne-Cathrine Blix, 3C 
Cecilie Dalset 4A 

17. mai gruppe 
Marit Thorsrud, 6A 
Lill-Kristin K. Kjærvik, 6B 
Marit Bakke, 6C 

Gruppene avgjør selv om de ønsker å velge en leder for gruppen.  
 



9. Saker innmeldt fra FAU-medlemmer 
Ingen saker innmeldt, men Vidar H. informerte om invitasjon til kurs i FAU arbeid for FAU 
representanter i regi av Oslo Kommune 5. november. Ny FAU leder og nestleder deltar på 
kurset.  
 

10. Datoer for kommende møter 
Datoer for FAU møter fremover er 27. november og 22. januar kl 19-21.  
 

11. Eventuelt 

FAU referat vil fra nå også oversettes til engelsk og publiseres på FAU-siden på Ullevål Skoles 
nettsider. 

https://ulleval.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/

