
Referat fra FAU-møte 21.11.18. klokken 19. 
Personalrommet. 

Tilstede: Nina Charlotte Schjærve Med (1a), Cathrine Larsen ((1b), Tobias Bach (2a), 
Maria Berg Reinertsen (2b), Anne Cathrine Blix (2c), Elin Borg (3a), Torstein Are 
(4c), Marit Thorsrud (5a), Jannike Eggen (5b), Kari Brantzæg (6a), Guro Heimly (6b), 
Tom Storvik 86c), Jon Bjørgum (7b) Terese Aalborg (7c), Arne Eik (7d). 

Rektor Maria Hägnefelt og Vibeke Viestad, foreldrerepresentant i driftsstyret, deltok 
på første del av møtet. 

1. Rektor orienterer. 
a) Foreldreundersøkelsen. Rektor kommer tilbake til den når hun har gått nøyere 
gjennom resultatene. 

b) Matpause. Ønske om at elevenes spisepause utvides fra 15 til 20 minutter i tråd 
med Helsedirektoratets anbefalinger. Rektor sier det er satt av 15 minutter på 
timeplanen til matpause, men at en bruker 25-30 minutter, det inkluderer at en ser på 
Supernytt eller gjør noe annet som kan knyttes til undervisningen en del av tiden. 

Foreldre på 5. trinn har meldt inn at det er barn som ikke rekker å spise ferdig. 
Lærere på 5. trinn sier de bruker 25-30 minutter, rektor tar det videre med dem 
hvorfor det er noen elever som likevel ikke rekker å spise opp.  

c) Ungdomsskole-tilhørighet: Er alle elevene på 7. trinn garantert plass på 
Marienlyst? Rektor sier reglene er som følger: 
• Dersom eleven har nærskolevedtak ved Ullevål skole, så sogner han eller hun også 
til Marienlyst skole. Det berøres ikke av om eleven nå bor utenfor inntaksområdet til 
Ullevål skole, som følge av at inntaksområdet har blitt endret etter at eleven har fått 
nærskolevedtak. 
• Elever som ikke bor i Ullevål skoles inntaksområde, men som har plass etter søknad 
om skolebytte, har ikke rett til å gå på barneskolens mottakerskole på ungdomstrinnet. 
De må søke skolebytte til Marienlyst dersom de ønsker å gå der på ungdomstrinnet.  
• John Erik Pope i avdeling for elevforvaltning- og planlegging kan svare på 
eventuelle andre spørsmål knyttet til regelverket og saksbehandling. 

d) Ranselpost. Rektor sier skolen ikke ønsker å dele ut ranselpost som reklamerer for 
ulike tilbud som ikke er i regi av skolen. Utdanningsdirektoratet anbefaler helt 
reklamefri skole, det utelukker reklame for aktiviteter som koster penger. Skolen 
mottar mange slike henvendelser, rektor ønsker ikke å være den som bestemmer hva 
som skal slippe igjennom. Er f.eks reklame for religiøse tilbud greit så lenge det er 
gratis? Noen vil mene det er positivt, andre ikke. 

Flere FAU-representanter påpekte at dette virket unødig strengt, det gjør det 
vanskeligere å få ut informasjon om gratis nærmiljøaktiviteter som Ullevål 
bandyskole og Skøytekarnevalet på Eventyrplassen. 

2. Rektor orienterte om forestående driftstyremøte 28. oktober. 



• Brukerstøtte IT. Skolen ønsker å ansette en fast person i en deltidsttilling for å 
håndtere dette. Jobber med saken.  

Rektor og noen lærere reiser til IT-messen i London. Hun ønsker å lage en 
tydeligere IT-strategi for skolen. Hva slags kompetanse kreves av læreren på ulike 
trinn for å oppnå målene i læreplanen?  

• Strategisk plan for skolen. Rektor gjennomgikk Utdanningsetatens nye 
retningslinjer, se vedlegg (Strategisk kart 2019-2022). Skolens ansatte skal nå 
konkretisere hvordan Ullevål skal jobbe for å oppnå målene i planen. Hun kommer 
tilbake til FAU med utkast til ny plan. Rektor ba spesielt om innspill fra foreldre når 
det gjelder håndtering av krenkelser elever i mellom. 

3. Valg. To foreldrerepresentanter til Driftsstyret for Ullevål skole.  
Jannike Eggen (5b) valgt for 2019 og 2020. 
Maria Berg Reinertsen (2B) valgt ut 2019. 
Vibeke Viestad (nåværende repreentant) meldte seg til å fortsette som vara.  

4. Rapport fra arbeidsgruppene.  
• 17.mai-gruppen rapporterer i jaunar. 
• Ute-inne- gruppen har bestemt seg for å gå for oppgradering av hele uteområdet. 
Søker sparebank og Gjensidige om cirka en million. Byverkstedet, en veldedig 
organiasjon, skal hjelpe til å utvikle planer for området. 

Refleksdag – tatt kontakt med DNB for å få reflekser, når vi får det trengs 
foreldre til å dele ut reflekser.  
Sosialgruppa ønsker å utfordre skolen på tre ting: 
• Foreldre og elevundersøkelse. 
• Livsmestring, kommer som en oppgave for skolen i 2020. Hvordan forbereder 
skolen seg på å jobbe med dette? 
• Mobbelov. Hvordan jobber skolen med denne nye loven? Innspill: Se hva som står i 
NOU 2015 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Finn ut hvem 
som holder oversikt over mobbetilfeller på skolen. 
Aks-gruppen har fått mye mer utstyr enn ventet for pengene de skaffet forrige 
skoleår fordi Aks kan trekke fra mva og har billigere innkjøpsordninger. Har 12 000 
igjen som må brukes opp innen juni 2019.  
Ny rammeplan for Aks har flere krav til læring, mat og helse. Aks-gruppen vil bruke 
dette til å følge opp arbeidet med mat videre. Spørsmålene tas med til 
skolemiljøutvalget. 

5. Parkering 
Halvparten av beboerparkeringsplassene i Gäbleins vei ligger på skolens område. Om 
skolen vil søke om å få rett til å bruke noen av disse, støtter FAU det. FAU bestemte 
seg ellers for ikke å gå videre med saken politisk. Ønsket om mindre trafikk i 
nærmiljøet ble nevnt som en begrunnelse, mangel på en plan for hvordan eventuelle 
plasser skal fordeles blant skolens ansatte som en annen. 



6. Eventuelt:  
Ranselpost. Anne-Cathrine Blix undersøker videre. 

Er det sosiallærer på skolen? Skolemijløutvalg spør. 

Ullevål skoles venner. Forslag fra Terese om å opprette en venneforening som 
stiftelse. Berg og Tåsen skole har dette, det gir mulighet til å søke om penger, og å 
motta pengegaver og ha medlemskontingent. Gir oss også et vippsnummer som kan 
brukes til betaling på 17.-maiarrangementet på Damplassen. 

Kan administreres av en gruppe i FAU. Medlemmer tas fra de andre gruppene. 
FAU var positiv. Terese sjekker hva som kreves av regnskapskompetanse og så videre 
for å drive dette. 

Besteforeldre mot mobbing, et tiltak etablert på flere skoler i Asker der besteforeldre 
er til stede i friminuttene. FAU sine representanter i skolemiljøutvalget tar med 
forslaget dit og hører om det er interesse for dette blant elever og ansatte. 

Toaletter. Elever synes det er ekkelt på toalettene. Enkelte andreklassinger er redd for 
å gå på toalettene i kjelleren. Sosialgruppa tar det opp i Skolemiljøutvalget 

Neste møte onsdag 9. januar kl 19. 

Vedlegg Strategisk kart 2019-2022


