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Referat fra FAU-møtet

mandag 2. desember 2019 

Klasserom 2 etg, hovedbygget Uranienborg skole kl 17:30 – 19:30 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (Lars)
Godkjent.

2. Informasjon fra FAU leder og nestleder om aktuelle tema (Lars/Kristin)

KFU (Kommunalt Foreldreutvalg); De holder foreldrekonferanse, kurs om FAU arbeid mm. Nyttige og gode arenaer 
for informasjon og læring.  
Det holdes også områdemøter (Uranienborg er i skolegruppe F) der områdesjef stiller. Å være vertsskole går på 
omgang.  
Viktig at FAU er representert på disse møtene/kursene/konferansene – gode arenaer for å møte andre skoler (som 
veldig ofte jobber med lignende problemstillinger som vi opplever) 

Samarbeidsmøtet med kontaktlærere i januar – der kan man også snakke om hvordan man ønsker å samarbeide. 
Målet er å ha dette møtet før foreldremøtene for våren. Viktig at vi som foreldre får informasjon uten at man bryter 
personvernloven. 
- Mobbing & Skolemiljø
- Informasjon ved lærerbytte mm

Bruk SMU – det er et viktig virkemiddel, og en arena der generelle saker kan tas opp. 

Rema 1000 vil politianmelde alle tyverier. Også barnevernet vil bli kontaktet. Viktig at elevene og foreldrene vet at 
dette vil bli konsekvensen. 

Det uttrykkes bekymring for utskifting av lærere, dette er en diskusjon FAU har hatt tidligere. Det er et ønske å få 
mer informasjon om dette på generelt grunnlag, og at skolen er tidlig ute med informasjon når de vet at lærerbytte 
blir nødvendig.  

3. Informasjon fra Driftsstyret (Kristin)
(neste driftsstyre er 10. desember)

4. Kort gjennomgang av referatet fra forrige møte (Lars)
Ingen kommentarer.

5. Status aktiviteter - FAU årshjulet
- 2. trinn; Julegrantenning: Er under kontroll. Skolemelding med påminnelse sendt i dag.
- 9. trinn - tur i 10. trinn til Rjukan (eget skriv kommer)
- 10. trinn – jule/nyttårsball fredag 31. januar

o Uranienborg Menighetshus (begge saler)
o Leid inn DJ
o Forsøker å få sponset maten
o Arrangerer 2.nd hand kjolesalg for ball – 12. desember i Fridheim Barnehage (du kan selge kjolen

din eller leie den ut) Gjerne også dresser.
o 9. trinns foreldre skal være vakter

6. Valg ved valg komiteen (Tinka og Kristin)
FAU
Leder: Lars-Andre Skari, gjenvelges for 1 år.
FAU bør diskutere om leder og nestleder bør velges annethvert år for å gi bedre kontinuitet i FAU.
Nestleder: Maria Elisabeth Strand 6A

Driftsstyret  
Foreldrerepresentant: Thorbjørn Nymo      Foreldrerepresentant: Harald Tolleshaug 
Første vararepresentant: Maria Elisabeth Strand    Andre vararepresentant: Lars Andreas Skari 

Tredje vararepresentant: Linn Øhrbom Fretheim  

SMU 
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Foreldrerepresentant: Maria Elisabeth Strand Personlig varamedlem: Maria Bonadei 
Foreldrerepresentant: Thorbjørn Nymo                Personlig varamedlem: Bente Tjernshaugen 

 
7. Arbeids/diskusjonsgrupper: 
Lavterskel etter skolen tilbud en gang i måned – Urra Klubben (?) 

- Hver siste fredag i mnd kl. 17:30 – 20:30 
- Får lov til å disponere lokaler i kjelleren + hallen 
- Lavterskel tilbud for mellomtrinnet, brettspill, kahoot, aktiviteter i hallen. 
- Foreldredrevet, 1 voksen per 10 barn 
- Servering eller ikke 
- Må gjøre en avklaring når det gjelder praktiske problemstillinger (antall barn, ansvar ved skader i hallen 

osv) 
 

Tema for møte mellom kontaktlærer og FAU i januar 
- Få frem at det er stor vilje i foreldregruppen til å hjelpe til. Bruk foreldrene som en ressurs. Hva kan vi bidra 

med? 
- Ønsker generelt mer åpenhet og tidlig informasjon om utfordringer (ikke enkeltsaker) 

 
Gode eksempler på informasjonsdeling 

- Bruk skolemeldingsappen, også fra FAU 
- Bør ha oppsummeringspunkter i begynnelsen av FAU referatet 
- Fint om vi hadde møtt inspektører også 
- Eksempler på gode informasjonsrutiner: Lærer fra jevnlig informasjon om skolemiljø/klassemiljø på godt og 

ondt. Lærer har ringt rundt for å sjekke at det går bedre med enkeltbarn. 
- Ønsker oss bedre informasjon om utskifting av lærere. Viktig å få informasjon så tidlig som mulig. 

 
Informasjonsdeling, behov og gode eksempler 
1) Generelt:  

a. Kanal: Utsending av FAU-referat via skolemeldingsappen – det er lettvint og blir likt for alle. I tillegg får 

foreldrene kun ett sted å forholde seg til.  

b. Oppsummering - punkter: Det bør lages en enkel oppsummering av hovedpunktene («executive 

summary») og vurdere å lage en tabellarisk oversikt per klassetrinn (hvem informasjonen gjelder for). 

Dette for å gjøre det enkelt og raskt å lese informasjonen (da det er mye info) 

c. Rektors og inspektørene bør være tilværelse på FAU: Rektor bør være mer tilstede under FAU-

møtene – det er viktig for å skape åpen og tillitsfull kommunikasjon mellom foreldre og administrasjon. 

Om ikke rektor kan bør en annen representant (vara for rektor stille). Inspektør bør være tilstede.  

d. Økt frekvens: Når det er utfordringer i miljø eller hendelser som oppstår (som utskifting av lærere) bør 

skolen kommunisere mer og oftere.  

2) Mobbing og sosialt miljø: - bør ha en forventningsavklaring med ledelsen 

a. Proaktiv og hyppig rapportering av sosialt miljø: En lærer på var veldig god til å informere om hva 

som har skjedd i forhold til det sosiale miljøet både positive og negative ting ukentlig. Læreren var 

veldig fremoverlent og delte informasjon proaktivt.  

b. Proaktiv ringerunde etter sommerferien: Lærer ringte i år rundt og spurte hvordan de (barna og 

familien) hadde vært i sommerferien. 

c. Snakke på et generelt nivå om utfordrende elementer i det sosiale miljøet – uten å nevne navn: 

En lærer snakket om «2 elementer» i klassen (brukte ikke navn) som de jobbet med å få til å fungere i 

hele klassen og at de brukte mye tid og energi på disse «2 elementene»  

d. Mer åpne foreldremøter med faktisk dialog: Ikke så mye «ferdige presentasjoner» men mer åpent 

og dialog-basert.   

3) Utskifting av lærere – Forslag til prinsipper og tiltak: 

a. Fortell det så tidlig som mulig, selv om ny lærer ikke er på plass: Gi beskjed til klassen (elevene) 

og foreldrene i så god tid som mulig i forveien slik at man kan forberede seg. Det vi skape mindre støy. 

Ha mye informasjon i perioden (øk informasjonstakten). 

b. Dele åpent om turnover på skolen: Skolen bør være mer åpen rundt turnover blant lærere.  

c. Få tilgang til fakta på turnover blant lærerne: Tiltak – undersøke hva man har tilgang til på skolen – 

dette bør undersøkes nærmere.  

d. FAU – generelt tema: FAU bør i sine møtenotater skrive generelt om at det er bekymringer rundt 

turnover blant lærere – dette for å få det journalført og unngå at det blir personspesifikt.  

e. FAU bør stille skolen spørsmålene: Hva gjør skolen/administrasjonen for å være en god 

arbeidsplass for sine lærere? Hva gjør skolen for å skape et kollegialt og åpent miljø blant lærerne? 

Hva gjør administrasjonen for å skape en felles kultur, samhold og «ett team» på tvers av 

administrasjon og lærere?  

 

8. Annet 
Ingen saker 
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FAU-møter 2019/2020: 
Onsdag 04.09.2019   Torsdag 10.10.2019 
Mandag 11.11.2018 – Fritidstilbud   Mandag 02.12.2019 
Mandag 13.01.2020 – Kontaktlærere Mandag 24.02.2020 – 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: 
Mandag 13.01.2019 – forberede foreldremøte 
 

Tilstede 

Trinn A A B B C C trinn 

Navn   navn   navn   

1 Joanna Nissen-Meyer x     1 

2 Anette Thorendal  Edle Blomquist  x Ulf Hordvik x 2 

3 Ida Håndlykken Kvernstrøm x    Elin Myrvoll  x 3 

4 Stine Melfald x Alf Gunnar Nygjerde x Alanne Solberg  x 4 

5 Hilde Bekier-Larssen  x       5 

6 Maria Strand x Thorbjørn Nymo  x   6 

6 Sigrid Vogt Søholt x      6 

7     Geir Knutsen x 7 

8 Joanna Nissen-Meyer x Isabel Nesse Bjørklund X Marthe Espolin Sletmo x 8 

8 Gry Gjermundsen X      8 

9 Sigrid Engeland x Line Nilsen x     9 

10 Jenny Enzell X       10 

10 Cathinka Narverud x         10 

Leder Lars Andreas Skari x           

Nesteler Kristin Maltau x           

Lavterskel 
fritidstilbud Siri Kloster      

 

 
 

 
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 

mailto:marthespolin@gmail.com

