
 

Referat fra FAU-møte 19. januar 2021 
 
Til stede:  
Fra skoleledelsen: Rektor Silje Ween  
Fra FAU: Thor Bærug 1A, Silje Pettersen 1B, Camilla Kolverud 1C, Cathrine G. Walding 2A, Leo 
Grünfeld 2B, Salima Noormohamed 2C, Svein Ivar Mossige 3A, Helén Schjønnhaug Susrud 3B, Anne 
Zimarseth Lenæs 3C, Bjørn Erik Mørk 4A, Pål Sletten 4B, Erling Andreas Fyhn 5A, John Lauring 
Pedersen 5B, Laila Madsö 5C, Ulrik Imtiaz Rolfsen 6A, Raymond Svendsen 6B, Anniken Fischer 7A, 
Tuva Katrine Nielsen 7B, Jill Engen 7C 
  

1. Innkalling og saksliste godkjent  

2. Skolens ledelse orienterer  

Covid-status 

Det er et heftig smittetrykk på skolen for tiden. På både 7. og 5. trinn er de tre klassene slått 
sammen til to grupper. Lærerne er gode på å ivareta innhold, men det er krevende med 
elever inn og ut av karantene. I tillegg er også mange av lærerne også smittet. Til tross for 
dette meldes det om god stemning på skolen. 
 
Temaperiode: lærepenger  
Skolen har nå startet en ny temaperiode som de kaller Lærepenger. Her er jobbes det med 
forståelse for økonomi, aksjer etc. 
 
Driftstyremøte 18/1 
Skolen har romsligere økonomi dette året enn tidligere. Dette betyr at det blant annet blir 
mulighet for ansette sosial-lærer igjen. Dette betyr også mer midler til å gjøre mer ut av 
musikkrommet og få på plass et bedre tilbud der. Skolen er blant annet i dialog med bydelen 
angående dette. Skolen ønsker på sikt å «eie» tilbudet på Musikkrommet, slik at dette ikke 
kun blir et foreldredrevet tilbud. 
 
Presentasjon trivsels- og elevundersøkelsen (resultatene er vedlagt referatet) 
Trivselsundersøkelsen er et viktig måleparameter for å utvikle skolen fremover. Ullevål har et 
godt resultat sammenlignet med andre skoler. Området med lavest resultat er 
elevmedvirkning - dette gjelder hele byen og landet også, men er et område skolen vil ha 
spesielt fokus på fremover. Elevene må opplever tidlig mestring for å holde motivasjonen 
oppe, og medvirkning er en viktig del av det. Skolen vil snakke mer om hva elevmedvirkning 
er, og hva det betyr for elevene.  
 
I elevundersøkelsen viser resultatene at det er god stemning på 5. trinn. Det er litt mer variert 
på 6. trinn. 7. trinn har også gode resultater, men noe dalende på motivasjon. Skolen ligger 
noe under resultatene fra fjoråret på alle parametere. Skolen ligger litt lavt på motivasjon, 
her drar 5. opp og 6. og 7. trinn ned gjennomsnittet. Det er et for dårlig resultat på «Hvor 
godt liker du skolearbeidet». Elevene rapporterer stort sett om gode relasjoner med lærerne.  
 
Som på trivselsundersøkelsen er det lavt score på medvirkning. Skolen vil derfor involvere 
elevene mer i planlegging fremover, for eksempel i forbindelse med temaperioder og hva 
elevene ønsker å lære om i de aktuelle temaene. Når det gjelder mobbing er det elever som 
opplever tilfeller av mobbing, men det er en positiv utvikling, samt mindre konflikter i 
overganger og storefri. 



 
Med utgangspunkt i resultatene på trivsels- og elevundersøkelsen er fokus fremover 
medvirkning og læringsmiljø. Det er variasjoner i klasser og trinn som skolen vil jobbe med å 
finne ut mer om, for eksempel hva som gjør at de scorer så høyt på 5. trinn.  
 
Det kan også være en viss slitasje pga korona som preger resultatene i undersøkelsen, som 
for eksempel tiltak som oppdelt storefri, ikke mulig å gjennomføre vanlig fadderordning, delt 
skolegård etc som gjør at endel av det som er gøy og skaper trivsel og fellesskap på tvers av 
klasser og trinn ikke kan gjennomføres. 

 
Skolen planlegger Elevkonferansen hvor elevrådet har regien. Dette vil de bruke en dag på, 
og planen er å gjennomføre det i februar. Her vil elever fra alle trinn involveres.  
 
AKS vil sende ut en egen undersøkelse til foreldre i nærmeste fremtid, og Silje og FAU 
oppfordrer alle til å svare på denne. 
 
Ute -og innemiljø 
Før jul sendte FAU et skriv til Utdanningsetaten, hvor behovet for oppgradering av skolens 
uteområde ble påpekt. Skolen er kjent med at dette har sirkulert rundt og er i dialog med 
etaten. Både skolen og FAU venter spent på utfallet. Skolen oppfordrer FAU til å pushe på 
videre dersom det ikke skjer noe mer fra etatens side. 
 
Skolen skal i løpet av våre/sommeren pusses opp innvendig, og er forhåpentlig nymalt på alle 
felles arealer (ikke klasserom) til skolestart.  
 
UIlevål skole som dysleksi-vennlig skole (utnevnelse fra Dysleksiforbundet) 
Det har kommet inn ønske fra foreldre på skolen om at Ullevål Skole skal vurdere mulighet 
for å bli en dysleksi-vennlig skole. Skolen er opptatt av å bli bedre på å jobbe med dysleksi, 
både for å jobbe bedre med elevene som har dysleksi og lese/skrivevansker og for å bli bedre 
på å avdekke dysleksi tidligere. Skolen har undersøkt hva det innebærer å bli klassifisert som 
dysleksivennlig skole ihht Dysleksiforbundets kriterier. Etter skolens vurdering er det lite 
konkret å få ut av denne klassifiseringen, og skolen ønsker derfor å prioritere ressursene til 
egen utvikling på området. Skolen vil jobbe strukturert med bedre på kartlegging, riktige 
verktøy og faglig oppfølging av elever med lese og skrivevansker. 
 
Dyslektikere skal alltid ha lydbok-alternativ tilgjengelig, og egen PC/iPad. Skolen har nylig fått 
ny programvare som både leser opp tekst og har god rettskrivningsfunksjon tilpasset denne 
gruppen. Dette er nå tilgjengelig på alle skolens maskiner. Det er også satt søkelys på 
kompetanseheving av lærere, blant annet med fokus på økt kunnskap om signaler på lese- og 
skrivevansker og mulig dysleksi.  

 
Rasisme-sak på Ullevål  
FAU ønsket å høre skolens tanker rundt den mye omtalte «rasisme-saken», som fant sted i 
nærområdet før jul. For skolen er tematikken er viktig å snakke om, men de følger ikke denne 
saken spesifikt videre fra skolens side. Skolen ansatte i høst en ny miljøarbeider som er veldig 
god på å snakke med elevene om denne tematikken. FAU oppfordrer alle foreldre til å snakke 
med barna om dette temaet hjemme.   
 
 
 
 
 



3. Orientering fra gruppene 

Sosialgruppa 
Informasjon om mulighet til å leie Musikkrommet til bursdager og andre aktiviteter er delt 
med foreldregruppene. Det er til sammen kommet inn 9400,- til Musikkrommet på Vipps 
spleis. Gruppen vil arrangere navnekonkurranse blant elevene for rommet.  
 
Utegruppa 
Det har ikke vært møte i utegruppen siden forrige FAU-møte. Gruppen vil komme tilbake 
med status på tema skolevei og trafikk på neste FAU-møte 
 
Skolemiljøutvalget (SMU) 
SMU har hatt et godt møte med tema elevundersøkelsen, som for første gang var brutt ned 
på trinn (dette har vært etterspurt over tid). Tema skolegenser var oppe igjen og det er 
fremmet ønske om å få inn sponsorer på dette slik at alle elevene kan få skolegenser uten at 
det medfører kostnader for den enkelte. FAU har noen midler som kan brukes til dette 
formålet. Det er et mål om å få på plass skolegenser til neste skoleår, dersom dette ikke er 
mulig å få til lukkes saken fra FAU. Ulrik og Bjørn Erik i FAU sjekker mulighet for å finne 
sponsorer. Elevene har fremmet ønske om skolegenser for å skape identitet og utjevne 

forskjeller. FAU oppfordrer foreldre som kan tenke seg å bidra til å realisere 
skolegensere for Ullevål skole om å ta kontakt. 
 
17. mai-gruppa 
Som tidligere er 6. klasse ansvarlig for 17. mai. Det jobbes med å få identifisert 
dokumentasjon, etter to års «dvale». Det er viktig å få klarhet i ansvarsfordeling; Ullevål Vel, 
Skolen og Korpset.  
 
IKT-gruppa 
Oslo kommunale foreldreutvalg lanserer Teams-løsning for FAU med lisens til FAU-leder og 
vara til Office 365. Dette er fint å få på plass for å sikre dokumentasjon og kontinuitet i FAUs 
arbeid. 
 
AKS-gruppe 
Det er planlagt møte med AKS i uke 4. Gruppen har spilt inn ønske om mer utfyllende 
ukeplaner. AKS-leder setter pris på innspill fra gruppen og ser et godt samarbeid som veldig 
positivt. Det er god oppslutning blant barna for AKS nå, også på de eldste trinnene, og det er 
kun et fåtall elever som ikke har AKS-plass. FAU vil invitere AKS-leder på neste FAU møte. 
 

4. Aktuelle saker 

Referat fra driftsstyremøte 18.1  
Det var kun budsjett som var på agendaen i dette møtet. Strategisk plan ble utsatt til ekstra 
møte i midten av februar. 

 
Ski/snowboardkurs Tryvann er avlyst 
Tilbudet om Ski/snowboardkurs i Tryvann er avlyst fra arrangør grunnet utfordringer med 
gult nivå og dermed ikke tilgang for foreldre å komme inn på skolen og hjelpe til ved avreise. 
Det er også utfordrende med tanke på å holde på kohorter på felles transport til Tryvann. 

 
Diskusjonspunkt: Finansiering av FAU 
Hvordan kan FAU få på plass bedre finansiering av det vi har lyst til å bidra med overfor 
skolen og elevene? Hva har vi behov for av finansiering? 



Berg og Tåsen kanaliserer alle midler gjennom respektive venneforeninger. Ny skaterampe 
på Berg er for eksempel finansiert av Berg Skoles Venner. Ullevål skole FAU har også 
opprettet Ullevål Skoles venner med samme styre som i FAU. Det viser seg nå at bydelen er 
opptatt av at det er avstand mellom FAU og Ullevål Skoles Venner. Vi må derfor få på plass et 
styre og arbeidsgruppe for Ullevål skoles venner som er uavhengig av FAU. Disse vil inviteres 
til første FAU-møte til høsten.  
 
Sommerutstillingen 2022 
5. trinn er ansvarlig for gjennomføring av Sommerutstillingen. På sommerutstillingen stiller 
klassene ut det de har laget ila året og foreldrene får komme inn og se. Det er salg av kaffe, 
kaker og lodd. Pengene som kommer inn går til FAU, og skal komme elevene til gode.  
 

5. Valg av ny nestleder 

Silje Pettersen ble valgt som ny nestleder i FAU. 

6. Valg til driftsstyre 

Raymond Svendsen velges til fast medlem av Driftsstyret på Ullevål skole, Bjørn Erik Mørk og 
Tuva Katrine Nielsen er varamedlemmer. 
 

7. Andre saker/eventuelt 

8. Møtekalender for FAU 22  

o 9. mars 
o 11. mai 
o 15. juni (vurderes ved behov) 


