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Referat fra FAU-møte - utkast 

Onsdag 10. juni 2020 

Virtuelt møte på Teams kl. 16:30 – 19:00 

1. Informasjon fra skolen ledelse 
Flerbrukshallen: 
I disse koronatider har vi måttet prioritere u-trinnet ved åpningen av skolen. Bestemt renhold pga. 
smitte gjør at det ikke kan være ulike kohorter i salen uten renhold innimellom. 
Som skole kan vi ikke "gå over" kohortene. Det er renhold tidlig på morgenen, før skolestart.  
Siste skoleuken kommer vi til å ha scene der pga. avslutning 10.trinn og vitnemålavslutninger, bl.a.  
Så vil de yngste elevene v/AKS få muligheten de to neste ukene og ukene fra 3.08 frem til 
skolestart.  
Den brukes ikke lengre til overnatting. 
Renhold toalettene: 
Opplæring i rutiner på toalettene gjøres mye på 1.trinn. 
Renholdet er sterkt styrket i koronatiden (flere ganger om dagen). 
Fint om skolen får tilbakemelding om konkrete toaletter som man må forbedre renholdet på, dette 
for å kunne følge opp. HR/admsjef Tina Birkeflot har oppfølging av renholderne. 
 
Det er kommet tagging på ballbanen, Bydelen har ikke satt av midler til å fjerne tagging i dette 
området. Skolen har sendt bilder av taggingen til politiet. 
 
Det er viktig å gå direkte til skolens ledelse hvis det oppstår noe, slik at man ikke brenner inne med 
ting man lurer på eller vil formidle. Skolens ledelse er alltid åpen for innspill og god dialog. 
 
Innspill fra FAU til Rektor: FAU er imponert over evnen til å omstille seg og hvordan man har lyktes i 
å se elevene. Den unormale situasjonen har i det store hele blitt håndtert på en god måte. 
Rektor tar med tilbakemeldingen til lærerne og understreker at foreldrene også har bidratt med 
stor innsats. 
 
• AKS-leder Bitte Tolleshaug blir pensjonist 1.07 (flere tiår ved Urra). Ny AKS-leder er Lidia 
Rahmanina (kom fra Tåsen skole, der hun også var AKS-leder). 
• To lærere blir pensjonister, - Sissel Viggen (u-trinnet) og Kari Marveaux (småskoletrinnet). 
• Fem lærere i permisjon, 3 lærere flytter/slutter 
• 5 flere klasser til høsten (trangt) 
• Ovennevnte tilsier mange nye lærere (i tillegg er økonomien bedret, slik at vi vil og kan 
nærme oss den berømmelige Lærernormen OG ha en miljøterapeut fra 7.-10.trinn) 
• Skolens utvidelse tilsier at vi trenger større ledergruppe: Cecilie Andersen (lærer her i 9 år) 
har tatt lederkurs og kommer tilbake som inspektør. 
 
Høsten:  
Vi planlegger etter "gult", som det beskrives i Smitteveilederne, dvs. som nå. Ulike starttidspunkt, 
ulike innganger, ikke andre voksne enn ansatte inn i skolegården/skolebygget utenom invitert i 
møte (hentes ved porten). Så får vi se hva ukene fremover vil bringe. 
Dvs. blant annet at vi ikke kan si noe sikkert nå om skolestarttidspunkt for hvert trinn, - da det kan 
bli ulikt. Så, det gjelder å følge med på Portalen og hjemmesiden fremover (og i august). 
 

2. Godkjenning av innkalling og agenda 

Godkjent 2 ekstra punkter flerbrukshallen og håndvask 
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3. Godkjenning av referat fra forrige møte (4. mai) 
Godkjent 

4. Innsamling av erfaringer knyttet til åpning av skolen: 
o Barnetrinnet:  

Det er viktig at vennskapsgrupper kommer i gang så snart som mulig til høsten. Gjerne Invitere 
med andre barn som man vanligvis ikke leker med. Det har variert veldig hvordan teams har 
fungert under stengningen av skolen på barnetrinnet. Hvis skolen må lukke igjen og alle trinn 
må bruke teams med mye oppfølgning (mer enn man har erfaring fra). Mange ønsker å avholde 
sommeravslutninger på egen hånd etter gjeldende smittevernsinstruks.  
 

o Mellomtrinnet og ungdomstrinnet:  
Foreldrene opplever at skolen har fungert bra under nedstengningen, men det har vært lite for 
elevene å gjøre. Har man gått ned på pensum? Opplevelsen er at det har vært lite oppgaver. 
Oppstarten har gått veldig bra selv om det var litt forvirring i forhold til avstand og håndvask. 
Men skolen har vart åpen for feedback og det har gått seg til. Foreldrene opplever at elvene var 
veldig motivert å begynne på skolen igjen når man åpnet.  
Mange ønsker å avholde sommeravslutning for sine trinn etter gjeldende 
smittevernsinstrukser. Flott at rektor får til avslutning med roseseremoni for 10 trinn. 
Natteravn er vanskelig å få til. På fredag er det 10 klasse som skal gå natteravn, men det har 
generelt vært mye dårlig oppmøte. I  9 klasse fungerer dette bedre. Viktig med god informasjon 
rundt Natteravn ordningen. Generelt sett kunne informasjonen i forbindelse med dialog skole 
hjem blitt litt bedre. Man ønsker seg klarere beskjed og flere avklaringer underveis. 
 
Det er mange som bytter skole av de som har fullført 7 trinn. Man opplever at det har vært 
varierende skolemiljø i noen av klassene. Foreldrene anordner en roseseremoni for 7 trinn slik 
at man får en fin avslutning når flere av elevene fortsetter på andre skoler. 
 

5. Urrafestivalen 2020 

Blir utsatt til 2021 saken tas opp til høsten. Status på kjernegruppe som arrangerer og om det 
trengs flere ressurser til ny organisering vil bli tatt opp i dette møte. 

6. Nye Urraklubben 

o Erfaringer så langt og planer for høsten 

Se vedlegg sendt med innkalling til møte 10. juni 2020. 
o Skal FAU jobbe for å få på plass et mer permanent tilbud  

FAU støtter kjernegruppens videre arbeid med Nye Urraklubben 
Lars Skari tar initiativ for å utrede om man kan bruke Langardsløkka huset som alternativ for 
Nye Urraklubben. Line har en kontakt som hun deler med Lars for videre samarbeid. 
 

7. Oppstart – velkommen og integrering - 2 klasser fra Skøyen skole på 8.trinn/ungdomsskolen  
o Dialog / kontakt så langt 

Ingen, Rune Mørck Wergeland tar kontakt med foreldrekontaktene for de kommende elevene fra 
Skøyen og setter opp et møte. Viktig at man har foreldremøte tidlig slik at man kan velge nye 
foreldrekontakter på 8 trinn. Involvere varaene for Ulf og Rune.  

o Dialog på admin/skolenivå.  
Det har vart dialog mellom ledelsen, inspektør, sosiallærer og lærere ved skolene rundt overgangen 
og fordeling av klasser etc. Man setter i gang flere tiltak når 8 klassene settes sammen. 

o Forslag til aktiviteter / tiltak 

Arrangere en sosial sammenkomst så snart som mulig etter skolestart for 8 trinn. 
 
 

8. Oppstart av skoleåret 2020/2021: 
o FAU digitalt eller analogt? Ordet er fritt. 

Begge fungerer. Har vart bra oppmøte både digitalt og analogt. Man ser an smittevernsinstruksene 
når skolen starter opp og tar en beslutning. 
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o Velkomst treff i parken for hver klasse? 

Foreldrekontaktene arrangerer velkomsttreffer for alle trinn (for eksempel i parken) slik at man 
igjen får etablert gode dialoger både foreldre og elever. 

o Foreldremøte – digital / analogt 
Bedre å ha digitalt møte enn ikke noe møte. Viktig å avholde foreldremøte tidlig etter oppstart 
gjerne uken etter for å forebygge og svare på spørsmål. Hvis ikke for alle trinn så minimum for 
første trinn. Veldig bra om foreldre med erfaring deltar og veldig fint at FAU ledelsen er til stede på 
fellesdelen av foreldremøtet. 

o Trafikkvaktordningen  
FAU har fått gjennomslag i bydelsutvalget for trafikksikkerhet ved Uranienborgskole. Saken er 
sendt videre til Oslo kommune og vi avventer beslutning og tidsplan for innførsel. Inntil tiltakene er 
etablert vedvarer traffikkvaktordningen. 
Kommende 3 klasse tar over stafettpinnen. Klassekontaktene sjekker hvem som blir koordinator. 
Man må evaluere oppmøtetidspunkt etter at skolen har satt oppstarts plan. 2 trinn tar kontakt med 
3 trinn for overlevering sett Gunn Hildestrand på kopi.  

o Andre inkluderingstiltak – elever og foreldre 

Det har vært lite informasjon for de nye elevene som skal begynne i første klasse. Fint om det kan 
komme mere tydelig konkret informasjon både fra AKS og Skolen til disse. 

9. Hva bør foreldregruppen/FAU anbefale/planlegge hvis dagens smitteverntiltak videreføres til 
høsten? 

Viktig med så normalisert aktivitet som mulig. Lærerne oppfordrer foreldrene til å prøve og 
inkludere de elever som ikke normalt er med. 
 

10. Status FAU års-hjul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Gjennomgang  
Man har ikke helt kommet i mål med aktivitetene i FAU års-hjul. Temakvelder ble ikke avholdt 
og på grund av COVID-19 har flere aktiviteter ikke kunnet gjennomføres. 

o Eventuelle behov for justering  
Ingen foreslåtte endringer 

11. Erfaringer fra FAU arbeidet skoleåret 2019/2020 

Det har vært et spesielt år. Foreldrekontaktene ser det som viktig at FAU fortsetter å delta på 
fellesdelen av foreldremøtene for alle trinn for å skape forståelse for det viktige arbeid 
foreldrekontaktene gjør. 
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Første foreldremøte burde avholdes tidligere enn hva man har erfaring med. Hvis ikke mulig fysisk 
burde dette bli avholdt digitalt. 
7 trinn har opplevd at dialogen rundt skolemiljøet har vart varierende, man kunne tenke seg at FAU 
kunne vart mere på banen og at ledelsen lyttet mere på innspill fra foreldrene. 
Foreldremøtene på alle trinn kunne blitt bedre. Det er en opplevelse at det er dialog rundt samme 
saker hver gang. Noen ting kan også sendes ut på e-post slik at det blir en mere konstruktiv dialog i 
gruppen på møtet. 
Skolen fylles nå opp slik den er designet til og det blir spennende å se hvordan dette kommer til å 
fungere. 
SMU: har fungert godt både samarbeid med skolens ledelse, elevråd og elevrepresentanter samt 
politikere og foreldre. Elevene har kommet med initiativ til flere tiltak for å styrke skolemiljøet. 
SMU støtter kjernegruppens videre arbeid med Nye Urraklubben. 
 

 
 
 

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 
 X 

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 
  

3 

4 Stine Melfald X Alf Gunnar Nygjerde  Alanna Solberg  X 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  Bjarne Ruglesjøen   Harald Martin Thiis-Evensen X 6 

6 Sigrid Vogt Søholt  Marius Halvorsen  Hyosun K Dommersnes   6 

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

7 Jon Land     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 X 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 X           

Nestleder Maria Strand X        
 

DS Thorbjørn Nymo X Michael Hopstock     

Rektor Randi Tallaksen       

 
 
 
 
 

 
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  
Leder: Maria Elisabeth Strand (foreldrerepresentant) 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 
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