
Referat FAU-møte 7.06.2019 
 
FAU-møte 06.07.19. Lærerværelset. 
Til stede: Elin Borg (3a) Tonje Stray Høyland (4a) Erling Fyhn (2a) Anne-Cathrine Blix (2c),  
Cathrine Larssen (1b), Jannike Eggen (5b), Arne Eik (7d), Tuva K. Nielsen (4b), Agnete Vabø 
(5a), Gisle Aschim (3b), Maria Berg Reinertsen (2b) 
Møtet ble ledet av Terese Aalborg (7c).  
 
Sak 1. Siste nytt fra skolen, oppsummering fra møtet med rektor ved Terese: 
-2 trinn deles i 3 klasser fra høsten. Diskusjon: Kan FAU/foreldre på trinnet forventes å bli 
involvert på forhånd i klassedelinger/sammenslåinger? Enighet om at det er en skolebeslutning. 
Representantene fra første trinn opplever at det har vært en god prosess med god informasjon.  
-Aks: Sosialt samspill er første prioritet på Aks nå. Aks jobber med bedre samarbeid mellom 
skolen og Aks.  
-Lærernormen er oppfylt på Ullevål skole. Skolen jobber med å følge opp den såkalte 
fagfornyelsen, det innebærer blant annet med dybdelæring.  
-Rektor jobber for større stillingsprosent for helsesøster. Det støtter vi.  
-Dato for driftsstyremøte til høsten: 16.10. og 11.12.  
FAU legger opp til møter onsdagene før. 
 
Sak 2. Valg av FAU-leder for skoleåret 2019/2020.  
Ingen meldte seg. Valget utsettes til høsten. 
Påminning alle klasser: Må velge FAU-representanter på vårens foreldremøter.  Klassekontakt 
kan gjerne være vara. 
 
 
Sak 3  Siste nytt fra gruppene. 
 
Aks-gruppen:  
Nytt fra møte med Aks-leder Rikke:  
-1. og 2. trinn får ny baseleder fra høsten.  
-Sosialt samspill er første prioritet på Aks nå. Jobber med å lage inkluderende aktiviteter for alle. 
-Alle skoler i Oslo får gratis kjernetid fra høsten for første klasse.  
-Ute-Aks på mandager fortsetter til høsten. 
-Ny meny fra høsten. Satser fremdeles på vegetar.  
 
-Toalettene: Det er nå en voksen som står vakt der i Aks-tiden. Skolen venter i kø hos  
Undervisningsbygg på å få pusset opp toalettene, blant annet innført sensorlys så elevene ikke 
kan skru av lyset for medelever.  
 
-Rikke bad om innspill til aktiviteter på Sommer-Aks. Aks-gruppa sendt liste med forslag. 
 
-Bedre kommunikasjon mellom skole og Aks blir tema på planleggingsdagen til Aks på høsten. 
FAU er glade for at Aks har det på agendaen.  
 
 
Sosialgruppen.  
Nytt fra møte i skolemiljøutvalget:  
-Undervisningsbygg skal pusse opp på Ullevål i løpet av kommende skoleår. Vil utbedre blant 
annet toaletter, akustikk i klasserom, og puss opp klasserommet for mat og helse.. FAU-lurer på 
om det er mulig å fikse lys og låser på toalettene raskere. Anne Cathrine følger opp med Aks-
leder, eventuelt rektor. 



- En ekstra gymlærer ansettes. Organisert aktivitet med gymlærer i storefri, settes igang. Skolen 
lager opplegg for å ha maksimalt antall voksne til stede i friminuttet. Musikk i friminuttene, 
sprer god stemning, det funker. FAU er glad disse for tiltakene. 
 
-Mobbeombud-besøk 26.august. Skolen er med å arrangere. Planleggingsmøte i august. Fint å få 
lagt flere foreldremøter til denne dagen, da kan mobbeombudets foredrag fungere som oppspill 
til samtaler foreldrene i mellom i klassene.  
 
Diskusjon: Vi registrer at skolen gjør mange positive ting, men lurer på om de lykkes i å 
informere godt nok om det. Burde skolen ha FB-side f.eks? Anne Cathrine følge opp, punkt på 
første møte til høsten. 
 
 
Utemiljøgruppa: Har søkt om 450 000 kroner og fått 300 000 til oppgradering av skolegården. 
Hurra! Skal ha nytt planleggingsmøte med Byverkstedet, rektor, inspektør og elever. Tanken er 
at elevene er med å lage noe selv til skolegården, så de får en del i prosjektet. Ønsker å aktivisere 
lokalmiljøet. Byverkstedet lager prosessen med elevrådet.  
 
IKT-gruppa: FAU er nå stiftet som organisasjon. Papirer sendt og vi har søkt om 
bankkontonummer. Nå kan FAU ha egen vipps til neste års 17.mai- og sommerutstilling og 
slipper å bruke private nummer.  
 
17.mai-gruppe. Vel overstått! 17.mailekene på Damplassen gikk med 5000 kr i overskudd.  FAU 
har nå 13-14 000 på konto..  
 
Sak 4. "Oslo skolebudsjett"-kampanjen.  
Smestad har tatt initativ til kampanjen for skoler de mener kommer dårlig ut i budsjett-
tildelinger. 
Diskusjon: FAU har ikke tatt stilling til om dette er noe vi skal slutte oss til. Må vite mer om hva 
situasjonen er på Ullevål først. Nestleder Vidar følger med på kampanjen. 
Foreldrerepresentantene stiller spørsmål i Driftsstyret. 
 
Sak 5   Eventuelt  
   
 1) Ønskes det mer fokus på overgangen fra barne- til ungdomsskole?   

Oppfordring fra FAU: Kan vi få et skolebesøk fra Majorstua politikammer på første 
foreldemøte på høsten? Politiet kan f.eks snakke om deling av bilder og utfordringer i 
nærmiljøet. 
Sosialgruppa etterspør. 
 
2) Fra sosialgruppa: «Oppstartsuka etter ferien kan oppleves som ubehagelig for en del elever.  
Det gjelder spesielt når elevene skal gå sammen to og to, og danse "Sasha" eller andre sanger på 
samlingen om morgenen.» 

Oppfordring fra FAU: Dansing i skolegården eren fin tradisjon, men skolen kan finne 
alternativtil to- og to-danser der elevene må finne en partner siden det er dette som skaper 
ubehag hos enkelte elever.  
 
3) Tilbud om å delta i pilotprosjekt Nettravnene. Prosjektet går ut på at foreldre melder seg til å 
være nett-ravner, kurses og så får tilgang til en plattform der elever kan si i fra anonymt om 
mobbing etc og be om råd. Hvis vi er med i piloten får vi gratis tilgang på nettplattformen i 
perioden utprøvingen varer.  

Terese tar det videre til rektor for å høre om skolen er interessert i dette. Det er i så fall 
skolen som må sende ut informasjon og verve klasser da dette må være klart før sommerferien.  
 


