
 

 

Referat fra FAU-møte 22/01-2020 
 

Tilstede:  

Svein Ivar Mossige 1A, Susanne Hyllestad 1B, Hilde Lending 1C, Anders Kråkenes 2B, Erling Fyhn 

3A, John L Pedersen 3B, Anne-Cathrine Blix 3C, Cecilie Dalset 4A, Gisle Aschim 4B, Anniken 

Fischer 5C, Marit Thorsrud 6A, Jannike Eggen 6B, Marit Bakke 6C, Nora Nerdrum 7A, Guro Heimly 

7B og Vibeke Aakre Aubert 7C. 

1. Innkalling og saksliste godkjent 

2. Referat fra forrige møte godkjent 

3. Rektor orienterer 

Budsjett 2020 
Det er ca 10 færre elever på skolen i år enn i fjor. Dette betyr at budsjettet for 2020 er noe 
lavere en fjorårets budsjett. Skolen oppfyller lærernormen. Det er muligens et lite 
mindreforbruk fra 2019 som vi får med over til 2020. Det er budsjettert for ekstra ressurser 
på AKS som tidligere år. Det vil si at skolen har høyere bemanningen enn pålagt i normen. 
Budsjettet finnes vedlagt. 
 
Strategisk plan 
Skolens strategiske plan inkludert risikovurdering for skolen med tilhørende tiltak er vedlagt 
referatet.  

 
Evaluering av ordningen med at sosiallæreroppgavene er fordelt på skolens ledelse.  
Med den nye ordningen er det den som er nærmest eleven, altså kontaktlærer, som skal 
være den som støtter elever med utfordringer som oppstår. Kontaktlæreren er 
kontaktperson for foreldrene. Kontaktlærer tar saken videre med elevhelseteamet som 
består av skolens ledelse, helsesøster og spesiallærere. Teamet jobber tett med PP-tjenesten 
og barnevernet ved behov og opplever godt samarbeid med disse. Det er rektor som leder 
elevhelsearbeidet, og også er spesielt tett på 1. og 2. trinn.  
 
Skoleledelsen har evaluert sosiallærerens oppgaver. Lærere og skolens ledelse har fortsatt 
noe ulikt syn på hvordan den nye ordningen fungerer og hvordan oppgaven skal løses. Fra 
skolens ledelse anses dette som en vellykket ordning. Det oppleves blant annet som en 
styrke at det er kontaktlærer som er ansvarlig for å følge opp ulike problem og 
adferdsvansker da sosial læring og faglig læring henger tett sammen. Det er også 
gjennomført mye kompetanseheving på hvordan møte ulike utfordringer, hvordan inkludere 
alle i undervisningen, samt konflikthåndtering. Skolens ledelse og AKS leder har tatt over mye 
av det administrative rundt sosial ordningen. Skoleledelsen opplever at risikoen for at noen 
faller utenfor oppfølging er redusert, og at de har fått bedre oversikt over elever og 
utfordringer. Dette betyr at ledelsen som er beslutningstager i sakene er mye tettere på. 
 
Lærernes bekymring innebærer blant annet at det mangler sosiallærer i friminuttene og på 
morgenen. Prosessen videre innebærer å jobbe internt med hvordan dette skal struktureres i 
fremtiden.  
 
Rektor fikk innspill fra FAU om å presentere tydelig hvordan rutinen fungerer på 
foreldremøter ved skolestart, slik at alle er kjent med dette. 
 



 

 

Orientering om forhold knyttet til bruk av skolen utenom skoletid, herunder forberedelser til 
mulig kamerovervåkning av skolens område 
Det har vært hærverk på og rundt Ullevål skole det siste året. Anbefaling fra bydel og politi 
for å forebygge dette er å søke om å sette opp kameraovervåkning på skolen. 
Kameraovervåkingen vil være på etter skoletid og i helgene og det er svært strenge regler for 
oppbevaring av denne typen data. Skolen må søke hver 3. mnd for å opprettholde 
overvåkningen. Skolen må få tillatelse fra undervisningsbygg til å søke, og må vedlegge en 
uttalelse fra dem med søknaden. FAU må også utarbeide en anbefaling som legges ved 
søknaden. FAU har ingen innsigelser mot at skolen søker om kameraovervåkning, og 
delegerte til FAU-leder å skrive bekreftelse til skolens ledelse.  
Skolen har fått anbefalinger på ulike tiltak som bør gjøres før søknad sendes:  

• Bedre lysforhold på uteområdene. Det er planlagt befaring med Undervisningsbygg 

for å se på dette. Her er det strenge regler når det gjelder eventuell sjenanse for 

naboer. På befaringen vil også lys inne sjekkes. Det er blant annet ønskelig med 

sensorlys i kjelleren. 

• Fjerne skur og lagre på vestsiden da det er mange som henger her og området 

oppleves som uoversiktelig. 

Prinsipper for fordeling av 1. (innkommet spørsmål til FAU) 
Det blir ikke geografisk fordeling av elevene, men de fordeles med utgangspunkt i 
anbefalinger fra barnehagene.  

 
Oppussing av toaletter/mat & helse-rom 
Oppgradering av mat- og helserommet er nå ute på anbud. Oppussingen vil skje i løpet av 
våren. Når det gjelder toalettene har skolen fått spørsmål fra undervisningsbygg om det er 
greit å gjøre oppgraderingen når det er skoledrift. Dette betyr at gutter og jenter deler 
toalett mens arbeidet pågår. Da kan arbeidet gjøres raskere. Skolen vil utarbeide en plan for 
hvordan dette gjennomføres på en trygg og god måte for elevene for å få dette til. 
 
Sikring av at ikke elever kan få tilgang på uønsket materiale via skolens PC´er 
Det er ikke noe filter på nettsider på skolens PCer. Det er læreren sitt ansvar å følge med, og 
følge opp ved avvik. De har mulighet til å sjekke nettlogger og kan se skjermene til iPader 
som er i bruk på egen PC.  
 
Annet:  
Det er lov å dele klasseliste til foreldregruppene – Osloskolen gikk tilbake kort tid etter at det 
besluttet at klasselister ikke skal deles.  
 

4. Orientering fra driftsstyret 16.01.20 

Budsjett og strategisk plan ble godkjent 
 
Nytt driftsstyre: 
Valg av leder: Nora Heyerdahl fra MDG (Høyre er nestleder) 

Valg av varamedlem til driftsstyret:  

• John 3B 

• Anniken 5C 

• Marit 6C 

 



 

 

5. Skolemiljøutvalget (SMU)  

Har møte tirsdag 28.01 – intet nytt å melde fra forrige referat. Tar opp hærverk problematikk 

og vil diskutere mulighet for foreldredrevet Natteravn (inspirasjon fra Marienlyst). Dette tas 

opp igjen på neste FAU-møte. 

6. Arbeidsgrupper 

IKT:  

IKT-gruppen vil følge opp filtre på skolens PCer videre, og vil avtale et møte med Karl Otto og 

Thomas i nær fremtid 

Sosialt miljø:  

Gruppen har diskutert følgende aktiviteter: 

• Inkludering: foreldre snakker for lite sammen. Sosialgruppe ønsker å initiere tiltak i form 

av arrangementer for å samle foreldre på tvers.  

• Ingvild Bryn inviteres til neste FAU-møte i mars. Da inviteres også foreldrekontakter. 

• Utarbeide en anbefaling for hvordan foreldrekontaktrollen kan løses. Følge opp rektor 

som tidligere har ønsket å samle foreldrekontakter en gang i halvåret for å dele praksis 

og erfaringer. 

• Invitere til «Skolens dag» hvor FAU er arrangør. Gjerne rett etter skolestart. Sosialgruppa 

er drivkraft.  

• Jobbe med å styrke samhold og identitet for elever og lærere på Ullevål skole. Lage en 

målsetning å jobbe mot frem til 100-års jubileum i 2026.  

Utemiljøgruppa:  

• Historisk har utemiljøgruppa jobbet med å flytte fotballspilling bort fra store skolegård 

• Gruppen har nylig hatt befaring på skolens område, og ser blant annet at det er for dårlig 

lys på skolen. Mye som ikke virker 

• Gruppen ønsker å jobbe videre med å få på plass ballbinge. Tegninger er klare. Gruppen 

vil gjøre følgende: 

o Inviterer seg med på befaringen med Undervisningsbygg 

o Sjekke med naboskoler – hvordan har de fått midler til å utarbeide uteområder 

o Sender søknad til Sparebankstiftelsen 

• Sjekke opp mulighet for å få opp skilt med skolevei på krysset ved John Collets Plass. 

Anne-Cathrine Blix følger opp videre 

AKS-gruppen:  

• Ikke møte siden forrige møter 

• Sunnere barn-prosjektet er startet 

• Melde inn forslag til å gå på skøyter i aks-tiden – inspirert fra Berg 



 

 

17. mai gruppen:  

Ikke noe aktivitet fra forrige møte. 

Annet 

Det er 5. trinnet som er ansvarlig for Sommerutstillingen. Anniken Fischer sjekker opp rutinen for 

dette. 

Datoer for kommende møter: 

• 5. mars kl 18.30. Ingvild Bryn inviteres som ekstern innleder til møtet.  Klassekontakter 

inviteres til å delta på denne delen av møtet.  

• Tirsdag 19. mai 


