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Referat fra FAU-møtet

mandag 2. mars 2020 

Hovedbygget, klasserommet til 5A, Uranienborg skole kl 17:00 – 19:30 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (Lars)
Godkjent

2. 07 kull fra Skøyen til Uranienborg skole

- Informasjon fra Utdanningsetaten, Oslo kommune:
Inntak av ungdomsskoleelever fra Skøyen skole til Uranienborg skole høsten 2020
Skøyen skole avgir sine elever til Majorstuen skole på ungdomstrinnet. Majorstuen skole har i lang tid vært full, og har
ingen flere rom å omdisponere til klasserom. Det er vedtatt en ny skole på Hoff som skal avlaste Majorstuen skole på
ungdomstrinnet på lang sikt. Fram til den nye skolen står ferdig skulle en midlertidig utvidelse av Majorstuen skole løse
behovet. Det har vært jobbet med flere ulike mulige løsninger for å øke kapasiteten, men ingen har latt seg gjennomføre.
For at alle elevene i området skal få en skoleplass fra høsten 2020, er det derfor nødvendig å finne plass til elevene fra
Skøyen skole ved andre, nærliggende ungdomsskoler. Utdanningsetaten ved avdeling for skoleanlegg har undersøkt
kapasiteten i området, og funnet at den beste løsningen for elevene er å utnytte ledig kapasitet ved Uranienborg skole.
Dette vil gi plass til omtrent 60 elever fra 2007-kullet ved Skøyen skole. Disse elevene skal gå hele sitt ungdomsskoleløp
ved Uranienborg skole.
Samtidig jobbes det kontinuerlig for å finne en annen løsning for de kommende kullene ved Skøyen skole.
Avdeling for skoleanlegg har sett at det å få plass til alle elevene ved Uranienborg skole de kommende tre årene vil
innebære noe omdisponering av lokaler. Skolen vil få bistand til å finne løsninger for dette.

- Spørsmål og svar:
Skal klassene blandes med elever fra Skøyen eller vil det bli rene klasser med barn fra forskjellige 
områder? 
Svar: Klassene skal blandes 
Hvor mange elever kommer fra Skøyen?  
Svar: 2 klasser 60 elever 
Er det plass til alle elevene? 
Svar: Ja det er plass i skoleåret 20/21 men siden elevene skal bli i 3 år blir det utfordringer i 21/22. Da må 
man ta av spesialrom. Skolen har forespurt om man kan sette opp en paviljong nederst i Kirkebakken, 
men har fått negativt svar fra utdanningsetaten. Det er positivt at vi kan ansette flere lærere, men vi 
trenger også plass for lærerrom og garderober for å oppfylle alle HMS-krav. 
Får vi god innføring og informasjon om situasjonen før skolen begynner i august?  
Svar: Ja det vil bli sendt ut god informasjon rundt dette før skolestart. 
Kommer de fleste lærerne fortsette slik at vi får kontinuitet? 
Svar: Ja vi arbeider med å få kontinuitet i størst mulig grad. 

Spørsmål fra FAU (sendes UDE): 
Dette gjelder 8 trinn i 20/21. Vil det også komme 8 trinn fra Skøyen i 21/22? 
Hva har man planlagt for tiltak for å unngå den krevende plassdimensjonen som vil oppstå år to? 
Er det planlagt og ta av spesialrommene år to for å løse situasjonen? 
Er det planlagt å bevilge ekstra ressurser for skolen i denne krevende situasjonen? 

- Diskusjon: Hva kan gjøres for å sikre / opprettholde det gode skole og læringsmiljø i lys av den oppståtte
situasjonen. 
FAU inviterer til møte med foreldrekontaktene på 7 trinn på Skøyen og Uranienborg før sommeren. Dette 
for å være i forkant av utfordringer som kan oppstå.  
Urrafestivalen kan ha aktiviteter spesifikt rettet mot 8 trinn for å skape samhold og inkludering. Lars (FAU 
Leder) snakker med de frivillige om dette. 
Nåværende 7-trinn tar et ekstra ansvar kort tid etter elevenes skolestart på 8-trinn. Planen er å invitere 
foreldrene til en sosial aktivitet slik at man kan gjøre seg bekjent med alle. 

I tillegg er det viktig for FAU: 
Å beskytte spesialrommene 
Opprettholde standarden 
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Sikre mere ressurser slik at det blir en god sammensetning. To av klassene på 7-trinn har hatt store 
utfordringer med læringsmiljøet i klassen, for at dette ikke skal eskalere må man sikre at det er ressurser 
nok til tiltak.  
Sosiale læremidler til 8-trinn. FAU mener også at man burde få midler til en tilsynsvakt. 

 
3. Informasjon fra Rektor om andre aktuelle tema (Randi) 

Vi ansetter nye lærere i fast stilling til 8-trinn 
Tilbakemelding fra foreldremøtene hvordan gikk dette: 
Utgangspunktet var det nyttig å ha foreldrekontakter og klassekontakter, men viktig å sikre tydelighet om 
innehold til foreldremøtene. 
 

4. Informasjon fra Driftsstyret (Randi/Thorbjørn) 
Elevundersøkelsen og brukerundersøkelsen fra AKS vil bli behandlet i driftsstyret 3. mars 2020. FAU vil 
se på undersøkelsen og foreslåtte tiltak i neste møte 30 mars. Resultatet finner man på skoleporten.no. 
 
Trafikksikkerhetstiltak: Thorbjørn Nymo, nestleder i DS har løftet et forslag til tiltak på trafikksituasjonen 
rundt skolen. Forlaget støttes av FAU og har blitt satt på agendaen i SMU og DS. FAU ønsker politisk 
innsats i spørsmålet. 
 
1-trinn gav spesifikt uttrykk for bekymring rundt trafikksituasjonen i møtet og stiller spørsmål ved hvorfor 
det ikke blir iverksatt noen tiltak.  

 
5. Kort gjennomgang av referatet fra forrige møte (Lars) 

 
6. Erfaringsdeling fra foreldremøtene: 

- FAU deles i tre: barn, mellom og ungdomstrinnet 
- 1 til 3 ting som fungerte bra om som vi ønsker skal videreføres 
- 1 til 3 ting som ikke opplevdes som nyttig om som derfor kan utgå 
- 1 til 3 ting som var savnet og som bør tas med inn i planlegging av neste foreldremøte 
- Tilbakemelding til hele FAU 
 
Barnetrinnet (1-3): 
Det oppleves som positivt med formøtet som ble avholdt før foreldremøte. Siden listen med 
diskusjonstemaer var satt på forhånd opplevdes det av noen som vanskelig og komme med egne 
innspill. Kan være hensiktsmessig at man definerer formålet med foreldremøtene på forhånd og 
presiserer hva man ønsker å få ut av dem. Kan være fint å variere litt da mange av møtene blir like. 
Barnetrinnene opplever at de beste møtene oppstår når det kommer noen utenfra for å holde 
foredrag eller lignende. Det er også fint at man ber om innspill i forkant, men også at man sender ut 
agendaen slik at foreldrene kan forberede seg til foreldremøtet. 
 
3 klasse hadde påmelding til foreldremøte via skolemelding, dette fungerte bra. 
 
Mellomtrinnet (4-7): 
Fellesdelen var bra. Lite informasjon rundt det krevende klassemiljøet i 7 trinn. Foreldrene vil ha 
mere oppfølgning i saken og informasjon om hvordan skolen arbeider med aktivt for å forbedre 
skolemiljøet på 7 trinn. 
Viktig at man finner en løsning på hvordan man kan få oversikt som forelder over klasselister. Fint 
om det også tas en avgjørelse på om man kan bruke skolemelding for å sende ut relevant 
informasjon til andre foreldre i klassen. Dette særlig med tanke på at det kommer nye elever inn på 
8 trinn fra Skøyen og hvordan man da løser kommunikasjon særlig i forkant med tanke på å skape 
et godt miljø så tidlig som mulig. 
Det er viktig å kalle inn i god tid til foreldremøter ikke bare informasjon på hjemmesider. Det må 
være mulig å sende ut en «placeholder» tidlig til foreldre på e-post eller skolemelding. 
 
Ungdomstrinnet (8-10): 
Vil gjerne ha flere klassekontakter/lærer møter hvor vi sammen diskuterer hva kan vi gjøre for å 
løfte miljøet. Om man avvikler ca. 4 i året hva kan vi skape et bedre læringsmiljø istedenfor å hele 
tiden lagekriseløsninger. Mange utfordringer som er vanskelige å løse. Rektor kalte inn til et 
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formøte i anledning utfordringen, dette var et bra møte men ble ikke nevnt på foreldremøte. 
Foreldrekontaktene oppfatter at det trengs mere tid for å snakke om klassemiljøet på 
foreldremøtene. De foreslo at informasjon om fag etc. kan sendes på e-post slik at dette ikke tok 
opp all tid i møtet. 
 

7. Status aktiviteter - FAU årshjulet 

- Erfaringer fra nye Urraklubben (lavterskel aktivitet siste fredagen i måneden for mellomtrinnet) 
Maria informerte om Urraklubben. FAU støtter tiltaket 
- Vennegrupper 1. - 8. Trinn 
Foreldrekontaktene minner foreldrene om vennegrupper ved å sende ut vennegruppelisten på nytt 
gjennom egnede kanaler. 
- Status trafikksikkerhet  
Noen opplever at trafikksikkerhetsvaktordningen fungerer godt i år. Andre sier det er blandet da 
det alltid er noen som ikke kommer. Trafikk sikkerhetssituasjonen tas opp i SMU og DS slik at andre 
tiltak kan settes inn 
 

8. Annet 
Foreldreforventningsnotat: Lars (Leder FAU) og Maria (Nestleder FAU) ser på notatet og lager et utkast 
på oppdatert versjon til neste FAU 30.mars 2020. 
 
10 klasse vil gjerne takke 9 klasse dypt og inderlig for innsatsen og hjelpen med 10-trinns skoleball. Det 
var en meget vellykket tilstelning med bra stemning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAU-møter 2019/2020: 
Onsdag 04.09.2019   Torsdag 10.10.2019 
Mandag 11.11.2018 – Fritidstilbud   Mandag 02.12.2019 
Mandag 21.01.2020 – Kontaktlærere Mandag 02.03.2020 – trinn/fokus møte 
Mandag 30.03.2020    Mandag 27.04.2020 – avslutning og læring 
Mandag 21.09.2020 – intro og årsplan 
 
Møter med kontaktlærere 2019/2020: 
Tirsdag 21.01.2019 – forberede foreldremøte 
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Tilstede: 
 

Trinn A A B B C C trinn 

Navn   navn   navn   

1 Joanna Nissen-Meyer X 
Line Støvre-Flåtteng 
 X 

Gunn Hildrestrand 
 X 

1 

1 
Silje Vigerust Vinjar 
 

 
Anna Yevseyeva 
  

Celia Sundt 
  

1 

2 
Helene Ree Ruden 
 

 
Torill Møklebust 
  

Ulf Hordvik 
 X 

2 

2 Anette Thorendal  Edle Blomquist  X Ingrid Amdam   
2 

3 Ida Håndlykken Kvernstrøm  

Nina Ulstein 
   Elin Myrvoll  X 

3 

3 
Noor Khan 
  

Krister Øie Braute 
  

Ginette Ahuja 
 X 

3 

4 Stine Melfald X Alf Gunnar Nygjerde  Alanne Solberg   4 

4 Simen Fure Jørgensen  Jannicke Berle  Siri Wadd Henrichsen  4 

5 Hilde Bekier-Larssen   Kaia Huus  
  
Siri Kloster    

5 

 Nina Hauge  Lisa Golden     

6 Maria Strand X Bjarne Ruglesjøen   Harald Martin Thiis-Evensen X 6 

6 Sigrid Vogt Søholt  Marius Halvorsen X Hyosun K Dommersnes   6 

7 Arne-Jørgen Auberg   Rune Mørck Wergeland X Geir Knutsen X 7 

7 Jon Land X    Lars Armyr  
7 

8 Hanne Marit Svensrud  Isabel Nesse Bjørklund  Marthe Espolin Sletmo  
8 

8 Gry Gjermundsen X Benedicte Waage  Jørn Ola Birkeland 

  8 

9 Sigrid Engeland X Line Nilsen X    9 

9 Natasja Helena Marie Harung  Johannes Goa Ludvigsen    9 

10 Jenny Enzell X Karin Rasmussen X     10 

10 Cathinka Narverud X         10 

Leder Lars Andreas Skari X           

Nest 
leder Maria Strand X        

 

DS Thorbjørn Nymo  Michael Hopstock     

 

 
 

 
FAU  
Leder: Lars-Andre Skari     Nestleder: Maria Elisabeth Strand 
 
Driftsstyret  
Foreldrerepresentant: Thorbjørn Nymo  Foreldrerepresentant: Harald Tolleshaug 
1. vararepresentant: Maria Elisabeth Strand           2. vararepresentant: Lars Andreas Skari 

3. vararepresentant: Linn Øhrbom Fretheim  
 
SMU  
Foreldrerepresentant: Maria Elisabeth Strand Personlig varamedlem: Maria Bonadei 
Foreldrerepresentant: Thorbjørn Nymo   Personlig varamedlem: Bente Tjernshaugen 
 
Tenketanken for inkludering 
Jon Erik Reinhardsen     Cathinka Narverud 
Kaia Huuse     Cecilie Andersen, lærer 
Marianne Bruvoll     Tonje Anfinnes, lærer 
 
Valgkomite 
Må velges 
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