
Referat fra FAU-møte 02/12-2020 
Tilstede:  

Fra skoleledelsen: Maria Hägnefelt og Karl-Otto Aaker  

Fra FAU: Cathrine Gundersen Walding 1A, Siv Helen Kjellstrup Andersen 1B, Marit J. Bakke 1C, Svein 

Ivar Mossige 2A, Helén Schjønnhaug Susrud 2B, Hilde Dallavara 2C, Bjørn Erik Mørk 3A, Pia Fjellner 

3B, Anne Torland 3C, Erling Andreas Fyhn 4A, John Lauring Pedersen 4B, Laila Madsö 4C, Cecilie 

Dalset 5A, Raymond Svendsen 5B, Birgitte Ringstad Vartdal 6A, Tuva Katrine Nielsen 6B, Anniken 

Fischer 6C, Anders Conradi 7A, Åse Sagatun 7B, Vibeke Akre Aubert 7C 

1) Innkalling og saksliste godkjent 
2) Godkjenning av referat fra sist møte 

3) Skolens ledelse orienterer 
Status korona-situasjon 

Det er ingen smitte å melde om på skolen da det kun har vært noen få enkeltelever som har vært 

i karantene, men ingen hele klasser. Det har heller ikke vært noen av personalet som har vært 

smittet av korona, og dette er veldig positivt. FAU berømmer skolen for godt smittevern.  

Det har vært noen tilfeller hvor personalet på skolen har måttet be foreldre gå fra skolens 

område ved levering og henting. Det er dessverre ikke adgang for foreldre på skolen nå på grunn 

av smittevern.  

Det er sosialt krevende med innskrenkningene, og både elever og lærere begynner å bli slitne. 

Elevene har vært superflinke, men det merkes at dette går utover det sosiale miljøet og hva 

skolen har mulighet til å tilby av ordninger. 

FAU har etterlyst mer informasjon fra skolen angående koronasituasjonen ved skolen. Skolens 

tilbakemelding på dette er at det ikke har vært noen tilfeller som det har vært behov om å 

informere om, men at de informerer så snart det skulle være noe å informere om. 

Det har blitt sendt ut to rektorbrev i høst, i september og oktober. Det vil komme et nytt 

rektorbrev i desember, og her vil rektor inkluderer status for smittesituasjonen. 

Strategisk plan 2021-2014 (vedlagt) 

Skolen har særlig fokus på at «elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, 

etisk og bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet». Akkurat nå er dette 

med tverrfaglighet noe utfordrende pga koronarestriksjoner og kohorter. 

Skolen jobber mye med grunnleggende verdier, ordensregler og Trygt skolemiljø (TSM) 

Den tidligere strategiske planen skal evalueres, og ny strategisk plan skal vedtas i Driftsstyre i 

februar. Dette blir tema i neste FAU-møte i januar. 

Budsjett 2021 

Budsjettet som henger sammen med strategisk plan skal leveres inn allerede i januar. De største 

satsningene i Osloskolenes budsjett i 2021 er følgende:  

- 10 mill til styrking av utvalgte skoler i levekårsutsatte områder 
- 5 mill til utvidelse av ordningen med gratis AKS for 2. trinn i bydelene St. Hanshaugen og 

Frogner 



- 30 mill for å kompensere for økning i elever med omfattende behov for spesialundervisning 
og som utløser særskilt elevpristil elever med spesialbehov  

Budsjettinstramminger i 2021 skal ikke ramme skolene.  

Skolen har nå et stabilt elevgrunnlag på rundt 400 elever.  

Nasjonale prøver 
Nasjonale prøver for 5. trinn er det første store måletrinnet man har i skolen. Resultatene er 

viktig for skolen, som bruker mye tid på å analysere denne. Man bruker også resultatene på 

prøvene for å prioritere og organisere de lavere trinnene, både på gruppe og individnivå.  

Det har vært en negativ trend på engelskprøven de to siste årene både på nasjonalt nivå, Oslo 

nivå og på Ullevål skole. Det jobbes mye med analyser av hvorfor det er sånn, både nasjonalt og 

lokalt.  

For å bedre engelskkunnskapene har 5. trinn har fått styrket teamet med en ekstra engelsklærer. 

I tillegg er trinnet nivåinndelt i tre grupper (men dette er utfordrende pga smittevern og 

kohorter) for å jobbe med engelsk i mindre grupper. En kommentar fra FAU er at det er inntrykk 

av at engelskleksen er mindre omfattende for 5. trinn nå enn det var for samme trinn for et par 

år siden. FAU kommenterte også at den nasjonale prøven er på et helt annet nivå enn det 

elevene ellers har på skolen.  

Når det gjelder de nasjonale prøvene i lesing og regning er det litt færre elever som er på nivå 3 

og noen flere som er på nivå 2 enn tidligere.  

Ny organisering av Oslo-skolen – erfaringer fra Ullevål skole 

Det har vært skrevet mye om ny organisering av Osloskolen i mediene denne høsten. Skolen er 

ikke påvirket i særlig grad av ny organisering, utover omorganiseringen som rammet 

læringsmiljøteamet. Dette teamet har hjulpet Ullevål Skole mye, og rektor skrev under opprop 

med andre rektorer mot denne omorganiseringen. 

Status oppussing/vedlikehold 

Ventilasjonsanlegget var ferdig utbedret i august og anlegget er nå mer moderne og teknisk styrt. 

Det fungerer foreløpig ikke helt optimalt, med blant annet feil trykk mellom klasserom og gang, 

eller for lite/for mye luft i enkelte rom. Skolen følger opp med dem som kan gjøre noe med 

dette.  

Nytt brannvernsanlegg. Dette er ikke ferdigtestet, men anlegget fungerer dersom det skulle skje 

noe. 

Skolekjøkken – dette prosjektet er i gang og skissene er klare. Skolen vet foreløpig ikke når det 

blir oppstart av prosjektet, og venter på avklaring fra Undervisningsbygg på leverandør til å 

gjennomføre oppgraderingen. 

Akustikk – det går elever med hørselshemninger på skolen, så det ble gjennomført befaring med 

tester og akustikkmålinger i sommer. Oppgraderingen er en større oppgave enn ventet på grunn 

av blant annet skolens alder. Oppgraderinger er under planlegging.  

Lysutbedring ute og inne – dette prosjektet ble satt på hold i mars, og er fortsatt stoppet. 

Spørsmål fra FAU: er det bedring når det gjelder hærverk på skolen. Det har vært mindre nå i 

høst – kun noen mindre episoder. Politiet patruljerer mer rundt skolens område nå enn tidligere, 

og det samme gjelder SaLTo koordinator, og de opplever å ha kommet i dialog med 



ungdommene. Det kom inn forslag fra FAU om å fjerne skuret i skolegården for å hindre at 

ungdom oppholder seg her. 

Leksehjelp 

Skolen tilbyr leksehjelp, men kan ikke tilby dette åpent til alle pga smittevern og kohorter. På 2. 

trinn er det en lærer tilgjengelig en time på mandag annen hver uke i AKS tiden I tillegg er det 

leksetid torsdager 14.30-15.30 på 2. trinn på AKS. 3-4. trinn har leksetid onsdager 13.45-14.30 på 

AKS og 5.-7 trinn har mulighet for en time med leksehjelp på biblioteket for de som har størst 

behov.  

AKS-gruppen i FAU har vært i dialog med AKS, som ønsker å begrense leksehjelp da dette går 

utover AKS’ kurstilbud. Skolen er ikke kjent med dette spørsmålet og vil ta dette videre med AKS 

ansvarlige. Spørsmålet var også om man må tilby leksehjelp og skolen er forpliktet til dette. 

Tidligere var denne oppgave definert til AKS, men slik er det ikke lenger. Ullevål Skole har valgt å 

ha dette tilbudet på AKS da det er i den tiden elevene normalt gjør lekser. Skolen kommer tilbake 

til dette på et senere FAU møte. 

Trivselslederordningen 

Trivselslederordning og fadderordning er tiltak som skolen ikke kan gjøre nå pga smittevern og 

kohorter.  

Eventuelt 
Det har kommet spørsmål fra FAU om skolen kan gi noen generelle betraktninger rundt bruk av 
vikarer. Skolen bruker så lite vikarer som mulig fra vikarbanken. Grunninnstilling er å ha 
kontinuitet og bruke kompetente ressurser som er på skolen og som kjenner elevene dersom det 
er fravær hos klasselærere. Men noen ganger er det utfordrende blant annet å vite hvor lenge en 
sykemelding vil vare. 

 
4) Valg til driftsstyret – nytt varamedlem fra januar 2021 skal velges 

Nytt varamedlem fra januar 2021. Vibeke Aakre Aubert blir sittende ut skoleåret. To sittende og 
tre vara fra FAU i Driftstyret. John trer inn som fast medlem i driftstyret. Nytt varamedlem blir Pia 
Fjellner 

 
5) Informasjon fra Driftsstyret 

Orientering fra sist møte: informasjon om korona, budsjett (to lærerstillinger mindre som gir 

bedre resultat neste år), GDPR i skolen er et stadig tilbakevendende tema. Ressursfordeling – 

skolen ser ikke at det blir noen store endringer mtp budsjett fremover. Usikkert om Ullevål skole 

klassifiseres som en stor eller liten skole.  

Driftsstyret ble informert om at skolen diskuterer andre former for organisering av klassene, men 

dette er foreløpig på idéstadiet, og FAU vil bli involvert om det vil være aktuelt å endre på dagens 

organisering.  

Fokus for neste Driftstyremøte er strategisk plan og budsjett for neste år samt status korona. 

Spørsmål om varamedlemmer har mulighet til å delta på driftsmøtene hvis man ønsker det – for 

å kunne være opplyst i tilfelle man må steppe inn. John sjekker dette med rektor, og melder ut til 

vararepresentantene.  

 

 



6) Skolemiljøutvalget (SMU) 
Referat fra møtet er distribuert til FAU. Skolemiljøutvalget ønsker å se på muligheter for AKS for 

mellomtrinn, samt ungdomsklubb. Det kan være aktuelt å benytte det gamle musikkrommet til 

dette. Så lenge situasjonen er som den er vil det ikke være mulig å starte slike initiativ nå, men 

det jobbes for å få det til fra neste skoleår. 

Elevrådet har ønsket å se på mulighet for å tilby skolegenser til elever ved Ullevål skole. De 

ønsker et alternativ som kan passe begge kjønn, og som ikke vil koste for mye å kjøpe. Skolen 

ønsker at FAU bidrar med å organisere dette. FAU er positive og kan bistå elevrådet med blant 

annet å kontakte/forhandle med aktuelle leverandører. 

7) Annet fra arbeidsgruppene    
IKT: har hatt et første møte, setter i gang nå. 

Sosialt miljø: Gruppen har hatt to møter. Fokus er på å sondere hvordan gå frem for å opprette 

og drive en fritidsklubb. De har blant annet snakket med andre klubber, både kommunale og 

frivillige, som gladelig deler erfaringer, råd og tips. Mye avhenger av å få tilgang til egnede 

lokaler, og gruppen håper på å få mulighet til å bruke Seniorsenteret. Det jobbes også med et 

mulig initiativ fra menigheten. Det er også delt en høringsrunde på Facebooksiden til FAU Ullevål 

skole, hvor ungdom kan melde inn egne ønsker, så det skjer en del på dette området. FAU Tåsen 

er også interessert i et samarbeid. 

Første prioritet for videre arbeid er å lande egnede lokaler, og deretter må det defineres hvordan 

arbeidet skal organiseres videre, da det ikke er naturlig at FAU driver og drifter dette etter et 

visst punkt. 

Utemiljø: intet å melde. Bekymring fra FAU rundt baller som triller ut i veien. Ansvar: 

Undervisningsbygg/skolen må vurdere å sette inn eventuelle tiltak. Utemiljø-gruppa følger opp 

dette videre. 

AKS-gruppen: Har hatt to møter med AKS. Det har vært stor kompetanseheving på AKS i 

samarbeid med Nordre Aker skole på hvordan håndtere utfordrende situasjoner med utagering 

etc. de jobber etter SPIRAL metoden – barna skal ha en voksen de har relasjon til på AKS.  

Det har vært god oppslutning på kursene til AKS denne høsten. 

AKS-gruppen har gitt AKS tilbakemelding om at de gjerne kan informere mer om det gode 
arbeidet de gjør, kompetanseheving og hvordan de jobber. AKS vil lage en plakat med navn og 
bilder av alle ansatte slik at foreldre kan bli bedre kjent med de som jobber på AKS. 

 
8) Oppfølgingssaker 

Natteravn: FAU har snakket med Tåsen Skole og SaLTo koordinator. Ullevål Skole må selv ta 

initiativ til natteravning da Marienlyst kun har mulighet til å dekke sitt område. Det jobbes med å 

opprette dialog med Berg for å få til et samarbeid. Målet er å sette i gang når det blir lysere 

utover våren 

Bursdager i korona-tiden: FAU oppfordrer til inkluderende arrangementer. Dersom det er flere 

gutter/jenter i klassen enn det p.t. er lov til å ha samlet mtp smittevern kan klassekontakt 

opprette faste grupper for å sikre at alle blir inkludert. Klassekontakt formidler dette til 

foreldrene. FAU representanter gjør klassekontakt oppmerksom på dette der det er aktuelt. 

 
 



9) Datoer for kommende møter 
Onsdag 6. januar kl 19-21 
Onsdag 3. mars kl 19-21 
Onsdag 19. mai kl 19-21 
Onsdag 9. juni kl 19-21 
 

10) Andre saker/eventuelt 
Det blir ingen juleavslutning for foreldrene i klasserommet. Noen klasser strømmer 

juleavslutning slik at foreldrene kan få mulighet til å høre barna synge eller fremføre det de har 

øvd på.  


