
 

Referat fra FAU-møte 17. november 2021 
 
Til stede:  
Fra skoleledelsen: Rektor Silje Ween  
Fra FAU: Thor Bærug 1A, Silje Pettersen 1B, Camilla Kolverud 1C, Cathrine G. Walding 2A, Siv Helen 
Kjelstrup Andersen 2B, Salima Noormohamed 2C, Svein Ivar Mossige 3A, Helén Schjønnhaug Susrud 

3B, Anne Zimarseth Lenæs 3C, Kristin Frønes 5A, John Lauring Pedersen 5B, Raymond Svendsen 6B, 
Tuva Katrine Nielsen 7B 
  

1. Innkalling og saksliste godkjent  

2. Skolens ledelse orienterer  
Nasjonale prøver 
Silje har et sterkt engasjement for de nasjonale prøvene, og ser på dette som et av de 
viktigste verktøyene skolen har å jobbe med. Skolen er opptatt av hva resultatene viser på 
trinn-nivå, da dette sier mye om trender og tendenser på en skole. På Ullevål Skole har 
resultatene vist en dalende kurve de siste årene. Resultatene for 5. trinn på Ullevål ligger 
omtrent på Oslo-skolen nivå: 

 Engelsk Lesing Regning 

Oslo 53 52 51 

Ullevål 52 54 52 

 
Dette er for lave tall for å være Ullevål. Det må vi tørre å snakke om for å løfte ambisjonene 
for skolen. Det har vært gode diskusjoner i lærergruppen når de har jobbet med, og analysert 
resultatene på de nasjonale prøvene. Skolen ser at det må jobbes noe annerledes med blant 
annet innlæring av tall og tilrettelegge for en mer relasjonell forståelse for tall. Den nye 
læreplanen stiller større krav til lærerne som må jobbe sammen og tenke nytt i 
undervisningen. Skolen har ikke jobbet med de nasjonale prøvene på denne måten tidligere, 
men opplever at dette har vært en positiv prosess. De vil fremover jobbe med 
profesjonsfellesskap hvor lærer gir hverandre tilbakemeldinger, utfordrer og løfter 
hverandre.  
 
Resultatene på de nasjonale prøvene er ikke av stor betydning for enkelt elever, og det er få 
overraskelser her. Det handler mer om å ha tro på elevene som gruppe. Men det man ser er 
at det er store variasjoner mellom klassene, og at skolen må få en mer samlende tilnærming 
til hvordan opplæringen skal foregå videre. Dette arbeidet er lærerne selv engasjert i. 
 

I regning kommer det frem at elevene er gode på geometri og måling, men dårligere 
på tall. Silje ønsker å ha med assisterende rektor Linn i et fremtidig FAU-møte for å gi 
innsikt i hvordan man tenker i matten i dag, og hvordan vi som foreldre kan snakke 
med barna om regneforståelse. I dag tenker man, og setter opp mattestykker på en 
helt annen måte enn foreldrene lærte, og det kan være utfordrende når man for 
eksempel skal jobbe med mattelekser hjemme.  
 
I engelsk ser man at guttene gjør det best, og det kan nok være mye på grunn av 
gaming og YouTube. Dette faget handler mye om selvtillit og trygghet for å tørre å 
begynne å snakke. Skolen oppfordrer foreldrene til å snakke engelsk med barna 
hjemme, innimellom, for å gjøre de mer vant til å bruke språket. 



 
Silje påpeker viktigheten at foreldre snakker skolen opp og spiller på lag med skolen.  
 
Do-forholdene 
Selv om skolens toaletter nå er pusset opp er det fremdeles elever som syns det er skummelt 
å gå på toalettet. Dette er blant annet fordi det verserer mange historier om do-monstre og 
andre skumle ting der. Toalettene er også hang-out sted for de større elevene. Skolen har 
derfor satt i gang forsterket inspeksjon for å hjelpe på denne utfordringen. 
 
Inndelingskriterier klasser 
Skolen deler ikke lenger inn klasser kun etter geografi, og vil ikke gjøre det fremover heller. 
Nå settes klassene sammen på bakgrunn av ønske om balanse mellom kjønn, geografi, 
eventuelle spesielle behov etc for å få klasser med barn som fungerer godt sammen. 
 
Andre saker 
Skolen er nå inne i temaperioder om identitet. Lærerne jobber med hvordan de skal møte 
ALLE elevene på skolen på en god måte. Skolen ser blant annet at Velkomstklassene fungerer 
kjempebra, og at andre elever med ikke-norsk bakgrunn gjerne henger sammen med 
velkomsklassen og føler seg hjemme der. Det er selvsagt flott, men skolen ønsker at alle 
elevene skal føle seg hjemme på hele skolen. De bruker blant annet mye tid på hvordan man 
snakker sammen om for eksempel hvordan man bruker ord, uten å ha negativ intensjon, men 
som allikevel kan oppfattes negativt. Dette området er et kritisk viktig område for skolen å 
jobbe mye med fremover. 
 
Det er mye fravær blant ansatte på grunn av sykdom (ikke covid). Dette gjelder spesielt AKS. 
Skolen ber foreldrene om å ha tålmodighet med skolen og lærerne, da dette er krevende 
akkurat nå. 
 
Det kom et spørsmål fra FAU om skolen kan jobbe mer på tvers av klasser i stor-grupper, for 
at elevene skal bli mer kjent på tvers av klassene. Skolen gjør dette til en viss grad allerede på 
mellomtrinnet nå (særlig 7. trinn). 
 

3. «Kampanje» utemiljø  
FAU har skissert forslag til både leserbrev til media (primært Aftenposten/Avisa Oslo/Nordre 
Aker Budstikke) og direkte brev til UDE, Oslobygg og Byrådet for å få frem det store behovet 
for å bedre uteområdene ved Ullevål Skole. FAU vil stå som avsender, men Silje har gitt 
signaler oppover om at skolen støtter FAUs engasjement i denne saken.  
 
Silje påpeker at barna leker veldig godt ute til tross for lite spennende utemiljø, og det er fint 
å se, men de fortjener definitivt bedre, og det er et prekært behov for utbedringer. Skolen 
trenger foreldre som støtter og jobber på dette området i tillegg til at skolen bruker sine 
kanaler.  
 
FAU påpeker at vi kan tillate oss å være enda tydeligere i leserinnlegget, og ønsker også å 
adressere lokalpolitikere i Nordre Aker i innlegget. FAU vil også oppfordre elevrådet til å 
skrive sin egen sak for Aftenposten Junior eller Supernytt (Thor Bærug har muligens kontakt). 
 
Det ble også foreslått å invitere Nordre Aker Budstikke for å skrive sak og ta bilder på skolen. 
 
 

 



4. Andre aktuelle saker 

Musikkrommet  
Musikkrommet er ferdig malt og det har kommet inn en del møbler, blant annet sofaer, bord, 
biljardbord, multispill-bord, prosjektor med mer. Det har vært en utfordring at folk har vært 
inne på rommet, og dels ødelagt noe av det som har kommet inn. Nå har skolen fått på plass 
lås på døren, og gruppen som jobber med å få ferdig rommet kan få på plass de siste tingene 
som trengs for å kunne ta det i bruk. Det har kommet inn 7900,- på Vipps-innsamlingen. Når 
rommet er klart vil vi fortsette å markedsføre dette initiativet slik at det finnes midler til å 
kjøpe nytt utstyr når noe blir ødelagt blant annet.  
 
Når rommet er klart kan man leie rommet for en lav sum til bursdager, klassesamlinger og 
liknende. Rutine for dette sendes ut så snart den er klar.  
 
Det planlegges en åpningsfest/åpen dag for rommet, og vi vil ha en navnekonkurranse, så 
barna kan få komme med forlag, og stemme på hva det nye rommet skal hete.   

 
Sosialt miljø-gruppen vil jobbe videre mot Nordre Aker bydel for å lokalpolitikere på banen, 
for å kunne få på plass et mer permanent fritidstilbud.  
 
Ski/snowboard-kurs på Tryvann i AKS-tiden  
FAU distribuerer informasjonsskriv til klassene. Påmelding gjøres direkte til Skimore. De som 
har med barn på dette tilbudet må belage seg på å stille på skolen for å hjelpe til med utstyr 
og påkledning (rullering mellom foreldrene, mer informasjon finnes i skrivet) 
 
Skolevei og trafikk  
Det er behov for bedre merking og tiltak for å trygge barnas skolevei. Dette gjelder spesielt 
ved overgangen ved John Colletts Plass. Det ble også påpekt at det er utfordringer flere 
steder, blant annet i Eventyrveien og den manglende fotgjengerovergang utenfor bakeriet, 
mot Lofthus. Utegruppa vil følge opp denne saken videre. 
 
Det ble stilt spørsmål om skolepatruljen er aktiv, samt valg av steder hvor skolepatruljen står. 
På grunn av det store fraværet skolen har slitt med siden midten av oktober har ikke 
skolepatruljen vært aktiv. Vi skal i utgangspunktet få skolepatruljen i gang, og håper det skjer 
så raskt vi har bemanning på plass.  
 
Møte KFU 24.11 
Meld fra til John dersom noen har anledning til å stille på dette møtet (på Teams)  

 
5. Orientering fra gruppene  

Sosialt miljø gruppa 
Dekket i sak om Musikkrommet 
 
Utemiljø/ trafikk gruppa 
Gruppen har hatt møte med Silje ang lyssetting av stort tre i skolegård til jul. Skolen synes 
ideen er flott, og vil snakke med Vestre Aker Skole om hvordan de har gjort det der. Det som 
er utfordringen, er midler til lys og arbeidet med å sette det opp. Gruppen har sendt inn 
søknad til Sparebankstiftelsen for å få midler til utbedring av uteområdene. 
 
Innspill fra FAU til skolen er å ta ned ballene på taket oftere. 
 
 



Skolemiljøutvalget: 
Skolemiljøutvalget har møte 15. desember og vil da snakke om blant annet skolegenser og 
elevundersøkelsen. 
 
AKS-gruppen 
På grunn av mye sykdom på AKS har det vært satt inn ny midlertidig leder på grønn base. 
Sykdom har gått utover gjennomføring av planlagte kurs. Det er meldt inn ønske fra FAU om 
flere og lengre kurs på AKS, samt at det kan sendes ut timeplan som er mer rettet mot 
foreldrene med mer informasjon. Det er også meldt inn forslag om at barna være mer med 
på å lage maten som serveres, og lære å dekke på og rydde av, samt å bruke mat og 
måltidene som en sosial arena. Det ble påpekt at tilbudet til de eldste barna i høstferien var 
veldig positivt (men dette var ikke et tilbud i AKS-regi). 

 
6) Møtekalender for FAU 2022  

o 19. januar 
o 9. mars 
o 11. mai 
o 15. juni (vurderes ved behov) 
o Fysiske møter ble valgt som utgangspunkt 
o Kl 19-21 hver gang 

 
7) Andre saker/ eventuelt 
 
 Ingen flere saker behandlet.  


