
Referat fra FAU-møte
18. februar 2021

Virtuelt møte på Teams kl. 18:00 – 20:00

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (Leder)

Godkjent

2.      Informasjon fra Rektor/ledelsen ved skolen

● Frustrasjon blant foreldre og skolens ledelse rundt usikkerheten ift. siste mulige utbrudd. Mange
elever er satt i “vente-karantene”, og vinterferien står for tur, og alle håper på en rask avklaring.
Rektor har denne gangen overdratt noe av ansvaret til inspektør. Skolen vil informere så fort de
vet noe. NB: Viktig å ta telefonen selv med ukjent nummer (Smittesporingsteamet ringer med
ukjent nr.)

● Positiv sak i dag: Alle ekstra utgifter (renhold, vikarer, håndsprit, mm) som følge av pandemien,
som skolen har søkt om vil bli dekket, noe som vil komme alle til gode. Spesielt tung tid for
ungdomstrinnet.

● Skolen har søkt ekstra midler for ekstra øvelser til eksamen 10.trinn og mottatt 50 000kr. Dette er
tredje år vi gjør, og vi har da lagt opp til lørdager eller ettermiddager med ekstra øvelser i
matematikk inn mot eksamen (med pizzaserveringer). Nå blir det ikke skriftlig eksamen, men blir
muntlig eksamen. Vi ser nå muligheten for å bruke noen av disse midlene inn mot matematikk
9.trinn, for å sørge for at elevene får repetert tema som de opplevde ekstra utfordrende under
hjemmeskolen fra november – februar. Ikke avklart lærer enda, men det satser vi på å få til.

● Hva kan vi gjøre med miljøet? Når lærere signaliserer at det kan bli bedre. Skolen ønsker heretter
være mer proaktive med å involvere FAU, og foreldrekontakter. Jobbe med "heia-miljøer", ikke
avstand til "problemelever". Randi minner også om trinnvise møter med foreldrekontaktene i
forkant av foreldremøtene. Si fra om dette ikke er avholdt så skal hun passe på!

● Det har vært en hendelse med ildspåsettelse i Urraskuret. Denne er politianmeldt. Være obs på
at det kan skje ting der for de som har barn som måtte henge der.

3.      Ny klasseinndeling på småskoletrinn til mellomtrinn

Mange reaksjoner fra 4 trinnet etter informasjon om ny klasseinndeling også på 5. trinn. Rektor informerte
først barna, dernest mail til foreldrene, noe som opplevdes ugreit for endel foreldre. Foreldre uttrykker
ønske at ledelsen fremover involverer til dialog på forhånd, for en best mulig skole/hjem-prosess, og at de
informerer om kunnskapsgrunnlaget for beslutningen.

4. trinn foreldrekontakter skal ha møte med Ledelsen ved skolen



Punktet videreføres til neste FAU møte.

4. Problemer med trangbodd skolebygning

Plassmangel på skolen. 650 i stedet for 800 elever (feil faktagrunnlag). 14. april og 6. juni er endelig
høringsfrist. (se brev sendt fra DS vedlagt til referat sendt ut til FAU 25. januar 2021). Svarbrevet fra
etaten er vedlagt med referatet.

5. Informasjon fra Driftsstyret (Lars og Harald)

● Økonomi. Hvis mindre forbruket (som vi ikke vet hva er før medio februar) kan beholdes for Urra,
ble DS enstemmig enige om å slutte seg til hva det skal brukes til: resultatorientert styrking, fokus
på lesing og realfag, utvikling av det digitale, elevmedvirkning, personalseminarer,
kompetanseheving i personalet, bærekraftig utvikling (bl.a. Elvelangs), variert undervisning.

● DS om forslaget om bytte av leirskole: Dagens leirskole har man hatt gjennom flere år, og
læreren er svært fornøyd med rammene stedet legger for å gjennomføre den undervisningen eller
det pedagogiske opplegget som man skal på leirskole. DS har tidligere overlat til skolen å være
ansvarlige for dette som en del av det pedagogiske opplegget, og viderefører dette standpunktet.
Skolen har av DS tidligere fått myndighet til å beslutte leirskole.

6. Kort gjennomgang av referatet fra forrige møte

Ingen innspill.

7. Trafikksaken (Einar)

Etter at FAU mottok avslag fra Bymiljøetaten ble det diskutert i forrige FAU hvordan man skulle gå videre
med saken. En gruppe er satt ned som arbeider videre med trafikksaken

FAU oppretter en ny sak (p.g.a. avslag) – og samler underskrifter på «Min sak» for å få løftet saken til
bystyret.

FAU vedtok at vi skal bli «Hjertesone»: Dette er et tiltak initiert av Trygg trafikk. Se link:
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/

Gruppe som arbeider med trafikksaken ved skolen: Einar, Hilde Maren, Anja, Therese, Maria og
Thorbjørn.

NB: Folk oppfordres til å rapportere farlige situasjoner og sende in til FAU.

8.  Inndeling trinnvis: Hvordan kan vi som foreldrekontakter bidra til bedre skole/klassemiljø?

Her trekkes Urraklubben frem som en stor suksess, som vi ser stort frem til å starte opp igjen med. Tilbud
for 5.-7. klasse. En klubb hver fredag i måneden som foregår i Bessa, tilstøtende rom. Flerbrukshallen.
Stort antall barn med. Vafler, brettspill og musikk. Urraklubben har og fått frivillighetsmidler fra bydelen.

9. Annet

17. mai: Oslo Kommunale Foreldreutvalg arrangerer komiteer rundt gjennomføringen av et 17. mai. Neste
møte blir digitalt, tirsdag 9.mars kl. 19.00. Hilde Maren stiller fra oss.



Med vennlig hilsen Maria og Hilde Maren

FAU-møter 2021:
Tirsdag 22.03.2021
Mandag 27.04.2021
Mandag 07.06.2021 – avslutning og læring

Tilstede:

Trinn A A B B C C

1
Helene
Colban-Andersen X Gaute Langeland X Jonas Ravlo Stokke X

1 Linn Carol Patterson Nico Bjørn-Lian Thorbjørn Røe Isaksen
2 Joanna Nissen-Meyer X Line Støvre-Flåtteng X Anja Aarnes Breder X
2 Silje Vigerust Vinjar Harald Tolleshaug X Therese Stensland X

3 Martine Larsen-Rygh X Torill Møklebust
Charlotte
Cramer-Carlsen X

3 Anette Thorendahl Sigrun Pettersborg X Ali Vindenes Fetouni X
4 Vibeke Bjelland X Krister Øie Braute Gunn Hildrestrand X
4 Amra Koluder
5 Sonja Lindqvist Kjetil M. Larsen X Jonas Bjornebye X
5 Hilde Maren Schjager X Jannicke Berle X Siri Wadd Henrichsen
6 Hilde Bekier-Larssen X Siri Kloster X
6 Susanne Skogrand Tuva Benum

7 Maria Strand X Thorbjørn Nymo
Harald Martin
Thiis-Evensen X

7 Sigrid Vogt Søholt Lisa Golden Hyosun K Dommersnes
8 Rebecca J. E. Jeannin Lars Jørgensen Mette Møglestue X

8D Astrid Etienne X
8E Guro Hagnes
9 Barbro Stadheim X Benedicte Waage X Tone Brunner X
9 Gry Gjermundsen Caroline Halvorsen Cecilie Serck-Hansen

10 Sigrid Engeland X Maria Bonadei X
10 Vivian Ellingsen Kristin Maltau

Einar Jone Rønning (gjest) X
Gard O. Sundby

Thomassen?? X
Leder Maria Strand X

Nestled Hilde Maren Schjager X
DS Harald Tolleshaug Lars-André Skari X

Rektor Randi Tallaksen X
AKS Lidia Rahmanina



FAU

Leder: Maria Elisabeth Strand   Nestleder: Hilde Maren Schjager
 
Driftsstyret
Foreldrerepresentant: Thorbjørn Nymo (legge til vara Harald Tolleshaug?) 
Foreldrerepresentant: Lars André Skari
1. vararepresentant: Harald Tolleshaug
2. vararepresentant: Maria Elisabeth Strand
3. vararepresentant: Linn Øhrbom Fretheim
 
SMU
Foreldrerepresentant: Hilde Maren Schjager
Personlig varamedlem: Bente Tjernshaugen
Foreldrerepresentant: Harald Tolleshaug
Personlig varamedlem: Hilde Bekier-Larssen

Valgkomite: Thorbjørn Nymo, Martine Larsen-Rygh og Hilde Bekier-Larssen


