
 

  Page 1 of 6 
 

 

Referat fra FAU-møte  

Mandag 4. mai 2020 

Virtuelt møte på Teams kl. 17:30 – 19:00 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (Lars) 

Godkjent 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte (torsdag 23. april) 

Godkjent 

3. Skoleåpning for 5.-10. trinn – signaler og prioriteringer 

Skolens ledelse ønsket forståelse for at en skoleåpning medfører ikke at vi går tilbake til akkurat som det var før 

man stengte skolen. Prioriteringer vil komme ovenfra, men gjetter at 10 klasse blir prioritert. 

 

4. Skoleåpning for 1.-4. trinn - innhenting og deling av erfaringer og læringer relevant for foreldregruppen og 

skolen 

Foreldrene opplever at dette i stort sett har fungert bra. Man har forståelse for at situasjonen kan være utfordrende 

både for Skolen og AKS. AKS tilbudet har dokk forbedrings potensiale. Foreldrene ønsker at man er mer kreative 

med hvordan man disponerer tiden på AKS da det blir nok med skjerm hjemme. Kan AKS tenke mere sosialisering 

innom kohortene? Forslag at man deler inn skolegården med sperrebånd slik at man kan få mere utetid. 

 

Foreldrene ønsker om mulig at skolen bruker alle arealer tilgjengelige man foreslår derfor at man nå også tar i bruk 

flerbrukshallen innenfor gjeldende smittevernregler og at man går mere tur i skoletiden. 

 

5. Informasjon fra skolen ledelse v/ Randi Tallaksen (Rektor) 
Skoleåpning for 1-4 trinn har gått strålende og det er hyggelig og få tilbakemelding fra FAU om at man er fornøyd. 

 

Skolen arbeider med flere senarioer som vi har fått beskjed vi må være klar for å ta i bruk når flere trinn starter opp. 

Hvis hele skolen skal åpne igjen vil det bli aktuelt med annenhver dag, halv dag og uteskole. Skolen regner med å få 

beskjed om hva som skjer videre på torsdag denne uken (7 mai). 

 

Ledelsen har gitt beskjed til utdanningsetaten om at man må føre tilbake flerbrukshallen hvis det begynner flere trinn 

på skolen. Det er Rådhuset som tar denne avgjørelsen. 

 

Spørsmål: Innspill ift. bruk av hall. Hva med behov fra AKS? 

Dagens AKS kunne hatt behov til sin aktivitet. Tilbudet på AKS nå er begrenset de har kun 30 min utetid. Med litt 

mere areal kunne det blitt et bedre tilbud før de større elevene kommer tilbake. 

 

Svar:  

Skolen har ikke mulighet for å bruke flerbrukshallen ved dette tidspunkt, det er også utfordrende med hensyn til 

smittevern.  

 

Spørsmål fra forelder: 

Det er observert sprøytenarkomane på ballbanen. Hvordan kontrolleres skolens område for sprøytespisser etc. og 

hvem har ansvaret for dette? 

 

Svar: Vaktmester sjekker daglig skolens område for sprøytespisser eller andre farlige objekter han begynner sin 

arbeidsdag klokken 07:00 og begynner dagen med dette. Det er ikke funnet noe på 5 år. 

 

Det at URRA- klubben er foreldredrevet er noe av den beste forebyggingen dere kan gjøre for barna- å vise at 

DERE bryr dere om hvordan de har det, og er villige til å sette av mye tid for dem. 

 
 

6. Bekymringer knyttet til observert bruk av narkotika på skolens område og mulig kobling til tilbud om 
akuttovernattings for hjemløse drevet av Røde Kors i flerbrukshallen 

o Kort innledning ved FAU leder 
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Sammendrag av bekymringsmeldinger mottatt til bruk av narkotika på skolens område: 

Mens skolen har vært stengt, har Røde Kors hatt et overnattingstilbud for uteliggermiljøet i 
Flerbrukshallen på skolen.  
Dette tilbudet skulle være midlertidig, men har fortsatt nå etter at 1-4.trinn har startet på skolen. 
Det har i perioden vært observert sprøytenarkomane på ballbanen samt i skolegården og politiet 
har vært tilkalt. Dette har ifølge politiet vært folk fra det tyngste stoffbrukermiljøet i sentrum. 
Politiet ser alvorlig på at skoleområdet blir tilholdssted for et narkotikamiljø.  
Å videreføre tilbudet inntil de høyere trinnene starter opp igjen, ref. info fra skolen av 23.april 
synes ikke akseptabelt. 
Så lenge 1-4.trinn har begynt på skolen bør de få et fullverdig skoletilbud (inkl. gymsal) uavhengig 
av når resten av barne- og ungdomstrinnet starter. 
Uavhengig av historisk rusproblematikk i området synes utleietilbudet fra Røde Kors å øke 
rusproblematikken rundt URRA og trekke et tyngre brukermiljø til seg.  
Utleietilbudet burde opphørt før skolen åpnet opp igjen da det medfører sikkerhetsrisiko for 
elevene, både når det gjelder narkotika/brukerutstyr og korona-viruset.  
 
Basert på observasjoner og de rapporterte hendelser vedr rusmisbruk burde det nå være mulig å 
komme med nye innspill fra skolen til kommunen og Røde Kors vedr utleie av Flerbrukshallen, slik 
at dette utleieforholdet kan opphøre umiddelbart og skolen på kort sikt kan benytte hallen igjen.  
 

o Informasjon om akuttovernattingstilbudet ved Røde Kors – Camilla Tangen 
Situasjons rapport. Uranienborg Flerbrukshall 14.3.2020 – 28.4.2020  
 
Oslo Røde Kors har fra 2015, drevet Akuttovernattingen for fattige bostedsløse mannlige EØS 
borgere.  Kirkens bymisjon driver tilsvarende tiltak for kvinner og par. 
 
Den 14 mars flyttet tilbudet, midlertidig, til Flerbrukshallen på Uranienborg.  Det var ikke lenger 
mulig å drifte i opprinnelige lokaler, og samtidig overholde smitteverns reglene. 
 
Akuttovernattingen har null toleranse for alle typer rus.  Berusede personer slipper ikke inn, i 
tilfeller hvor vi er usikre tester vi for alkohol.  Overnattingen har normalt plass til 55 personer, 
antallet er nå redusert til 40.  Vi åpner klokken 21.30 og alle må ha forlatt området senest klokken 
07.30.  Vi opplever at brukerne har stor forståelse for at de ikke må komme i veien for barna.  Dette 
er et budskap vi gjentar hver eneste kveld. 
 
Tilbudene denne gruppen tidligere har hatt er nå stengt. Det er ingen, eller få, steder de kan være 
på dagtid. Det er lite hjelp å få i forhold til helse eller arbeids relaterte problemer. ORK opplever det 
som svært viktig at overnattingstilbudet, som et minimum, opprettholdes. 
 
Det har vært et jevnt tilsig av personer som oppgir at de har vært i arbeide, men har mistet arbeid 
på grunn av krisen. Dette er ofte mennesker som har jobbet i gråsone markedet. Mange har vært i 
arbeide hos mindre entreprenør selskaper. 
Vi har tidligere hatt 80 % fra Romania og 20 % fra «andre land».  Dette bildet har endret seg raskt.  
Nå er 30 % fra Romania og 70 % fra andre land.  Polen, Litauen, U.K, Frankrike, Tyskland, Tunisia og 
Spania, har utgjort gruppen «andre land» de siste ukene. 
 
Oslo Røde Kors setter stor pris på viljen UBF, UDE, skolen og nærmiljøet har vist oss, ved å bidra 
med egnede lokaler.  Hallen fungerer nærmest gunstig for tiltaket. Det er stor plass og gode 
sanitære forhold. Det er mulighet for å isolere personer med symptomer, slik at vi, hvis behovet 
skulle oppstå, kan kontakte SAA (Sosial ambulanse tjeneste). Kommunen har rekvirert et 
beredskaps hotell, slik at også disse menneskene kan isoleres ved behov. 
 
Lokalene rengjøres fire timer daglig, av profesjonelt renholdspersonale ORK har leid inn, og betaler 
for.  Alle berøringspunkter desinfiseres grundig.  Alle som benytter tilbudet må ta av seg sko, og gi 
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fra seg eiendeler ved innsjekk.  Ansatte og frivillige fra ORK jobber med å overholde 2 meters 
regelen.  Dette fungerer nå godt. Humanity First bidrar med mat utenfor hallen hver kveld. Det gjør 
situasjonen roligere. Det er nå ingen som er sultne når de legger seg. 
 
De som benytter overnattingen, uttrykker stor takknemmelighet. De er bekymret for fremtiden. 
Det er vanskelig å finne arbeide, samtidig er det umulig for dem å reise hjem.  Oslo Røde Kors, og 
andre aktører er bekymret for denne gruppen mennesker. 
 
Det er svært viktig for Oslo Røde Kors å ta godt vare på hallen, skolegården og området rundt.  Vi er 
innom området 2-3 ganger i løpet av dagen og ettermiddagen, for å passe på at ingen av våre 
gjester henger rundt på området.  Vi svarer gjerne på spørsmål både fra barn og foreldre. 
 
Det har vart en utrykking i forbindelse med tilbudet fra Røde Kors på Uranienborgskole i 
flerbrukshallen og det var en av gjestene som kranglet med en av de ansatte. Politiet ble da tilkalt. 
 
Røde Kors kan komme seg ut av hallen på veldig kort tid. 
 

 
 

o Informasjon og kommentar fra Majorstuen Politistasjon – Nils Tore, 
Ungdomsavsnittet 

Politiet kunne informere om at det ikke er mere tilfeller nå enn det har vart tidligere. 
Omsetningen av narkotiske stoffer har faktisk gått ned med bakgrunn i den stengte grensen. 
Man kan se at det blir en del ansamlinger i skoler og andre åpne områder og disse ansamlingen 
har medført at det blir mer synlighet ved kjøp og salg siden det ikke er lov med «grupper». 
Politiet kan ikke nekte folk å oppholde seg på bestemte områder, men de sjekker gjerne og 
bryter opp grupperinger. 
 
Spørsmål: Hva kan foreldrene bidra med? 
Svar: Natteravnen har en bevislig effekt på miljøet og er et flott tilbud. Hvis man kan komme i 
gang med mere Natteravning så ville det være et utmerket tiltak. 
Var slitsomme foreldre tørr å være litt streng. Snakk med dem selv om de ikke gjør noe dumt. 
Ungdom forteller om at de røyker fordi det er et voldsomt forventningspress på dem. Det 
beste foreldrene kan gjøre er å lytte på ungdommen og snakke med dem. 
 
Politiet har en patrulje 24 timer i døgnet på Majorstua. De gjør det dem kan med å være til 
stede hvor de trengs. 
 
Foreldrene ved FAU ønsket mer tilstedeværelse av politi ved Uranienborgskole 
 
 

o Informasjon og kommentar fra Frogner Bydel – Numan Ozdemirv, Enhet for helse, 
barn og unge  

Numan har snakket litt med de som benytter seg av overnattingstilbudet i flerbrukshallen. 
De virker ordentlige og fornuftige og er så oppadgående at de faktisk søker hjelp. 
I midten av mars begynte de og felte Majorstuen, Huk, Uranienborg og ned til Aker Brygge. 
Målgruppen er 13 til 23 år. De arbeider med informasjon til denne gruppen og at være en 
synlig del av miljøet. Feltingen pågår 5 dager i Uken, i ukedagene til 21:00 og i helgen til 
sent. I begynnelsen av perioden som skolen var lukket kunne man se at det var en del 
ungdommer som samlet seg for å «røyke», de trappet da opp tilstedeværelsen hvilket har 
medført færre observasjoner av disse tilfellene. 
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Normalt sett kan det være samlinger med opptil 30 ungdommer på skoleområdet som 
hører hjemme både på Majorstuen, Ruseløkka og Uranienborg i aldersgruppen 12-16 år. De 
spiller basket og har andre aktiviteter. Selvfølgelig kan det ha skjedd ting her som dem ikke 
vet om, men det er vanskelig å si. Samtidig kan de ikke være overalt og man opplever at 
man ikke har nok ressurser og må derfor prioritere områdene etter behovet. 
 
Spørsmål: Gjelder dette bare ballbanen, eller er det i parken og barnehagen som ligger ved 
parken? Har sett mange grupperinger i parken og at folk røyker der 
Svar: Vi har økt bemanning og tilstedeværelse de siste ukene og skal etter denne 
bekymringen fra dere øke tilstedeværelse ytterligere. 
 
Numan har informert ungdomstjenesten om den foreldredrevne «Urraklubben» og fortalt 
om det positive inntrykket denne gjør på området og det faktum at i snitt 80 barn på 5-7 
trinn har benyttet seg av denne hver gang den har hatt åpent. 
 
Har tar igjen med seg innspillene fra FAU om at de gjerne ser at det settes av midler til drift 
av denne ved Oslo Kommune og at tilbudet burde utvides og få en fast lokale i Uranienborg 
området. 

 
Kontaktinfo til Numan og hans avdeling finner dere ved å scanne denne QR koden: 
 

 
 

7. Flerbrukshallen – når er det forventet at denne igjen kan benyttes av skolens elever på dag og 
kveldstid? 
Så snart det blir flere trinn inn i skolen vil den bli tilbakeført. 

 
8. Oppstart trafikkvaktordningen 

Det blev enighet om å vente med trafikkvaktordningen inntil videre, da det ser ut til at de fleste 
barna foreløpig blir fulgt til skolen. Det ble heller ikke meldt om behov for vakter på noen av 
trinnene. 
Situasjonen blir vurdert fortløpende. Lars, Maria og Gunn kan sette i gang ordningen igjen ved 
behov. 

 

9. Status FAU års-hjul 
Punktet overføres til neste møte 

 

10. Identifisering av prioriteringer for resten av skoleåret 2019/2020 
Punktet overføres til neste uke 

11. Annet 
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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 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 
 
 
 
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 
 

X 
Torill Møklebust 
  

Ulf Hordvik 
 X 

2 

2 Anette Thorendal  Edle Blomquist   Ingrid Amdam   
2 

3 Ida Håndlykken Kvernstrøm X 
Nina Ulstein 
   Elin Myrvoll   

3 

3 
Noor Khan 
  

Krister Øie Braute 
  

Ginette Ahuja 
 X 

3 

4 Stine Melfald X Alf Gunnar Nygjerde  Alanna Solberg  X 4 

4 Simen Fure Jørgensen X Jannicke Berle  Siri Wadd Henrichsen  4 

5 Hilde Bekier-Larssen   Kaia Huus  
  
Siri Kloster    

5 

 Nina Hauge  Lisa Golden     

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

6 Sigrid Vogt Søholt X Marius Halvorsen  Hyosun K Dommersnes   6 

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

7 Jon Land X    Lars Armyr  
7 

8 Hanne Marit Svensrud  Isabel Nesse Bjørklund  Marthe Espolin Sletmo  
8 

8 Gry Gjermundsen  Benedicte Waage  Jørn Ola Birkeland 

  8 

9 Sigrid Engeland  Line Nilsen     9 

9 Natasja Helena Marie Harung  Johannes Goa Ludvigsen    9 

10 Jenny Enzell X Karin Rasmussen      10 

10 Cathinka Narverud          10 

Leder Lars Andreas Skari            

Nest 
leder Maria Strand X        

 

DS Thorbjørn Nymo X Michael Hopstock     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:celia.sundt@gmail.com
mailto:helenerr@gmail.com
mailto:noor.khan@hotmail.com
mailto:fuglane@gmail.com
mailto:rmw@wask.no
mailto:hmsvensrud@gmail.com
mailto:marthespolin@gmail.com
mailto:jornola.birkeland@gmail.com
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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 
Mah-Ruk Ali     Cathinka Narverud 
Kaia Huuse     Cecilie Andersen, lærer 
Marianne Bruvoll     Tonje Anfinnes, lærer 
 
Valgkomite 
Må velges 
 
 
 


