REFERAT FRA FAU-MØTE
FAU-møte avholdt onsdag 20.april 2016, personalrommet, Uranienborg skole.
Kl 18:00 – 19:00
Referenter: Hedda Lian/Tom Flattum
Tilstede: Se vedlagt oversikt

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Sak 2 Informasjon fra skolen
Rektor Randi Tallaksen informerte om følgende saker:


Overgang til Fernanda Nissen og barna som skal være her
o

Skoleledelsen ønsker at FAU sender ut en påminnelse til foreldre på 7.-9.trinn om at skolen
ønsker innspill vedr å gå ut fra skolegården i storefri på Fernanda Nissen. Svarfrist til 27/4 til
foreldrekontakten. Senere vil skoleledelsen kalle inn til et kort møte med de aktuelle
foreldrekontaktene om saken.

o

På mandag skal rektor i møte med Utdanningsetaten, for å få mer informasjon om
bussordningen. UDE er åpne for følgeperson på bussene for blant annet å unngå utestenging
og mobbing. Dette avhenger for skolen om økonomi, men samtidig er det helt vesentlig at det i
tilfelle er følgepersoner som er egnet.



Til høsten skal det tas opp tre klasser av 28 barn på 1. trinn. Også dette året er det flere som bor i
området enn det er plass til. Skolen må henvise til andre skoler også i år, - det blir i år fortrinnsvis til
Majorstuen. Det går på avstand fra skolen (søsken prioriteres). Regner ut avstand ved å benytte Ruters
karttjeneste.



Det er forbudt for hunder i alle offentlige bygg, også på skolen. Noen tar med hunden sin inn på AKS og
skolebygget. Forbudet gjelder på hele skoleområdet, også uteområdene. Det er daglig lite hyggelig med
resultater fra hunder rundt omkring der elevene oppholder seg (skolegården og Harelabben).



I enkelte klasser opplever lærerne på småtrinnet at foreldre til stadighet kommer innom i løpet av dagen
for å snakke med barnet, være til stede litt, avlevere ting, hente ting og gi beskjeder til
lærere/assistenter. Både lærerne og barna opplever som forstyrrende.



17.mai, vi skal gå som nr 25. Skolen informerer som vanlig om oppmøtetidspunkter med mer.

Sak 3 Informasjon fra Driftsstyret
Driftsstyret oppfordrer foreldrene om ikke la barna sykle til skolen før de har tatt sykkelknappen i 5. klasse. DS
ønsker at FAU skal oppfordre det samme. Dette blir tatt opp som et eget punkt på neste FAU møte.
Referat fra Driftsstyrets møter legges ut på skolens hjemmesider, etter at de er godkjent av Driftsstyret i
påfølgende møte.

Sak 4 Informasjon fra SMU


Elevene dukket ikke opp (skolefri påfølgende dag), møtet ble utsatt.

Sak 5 Informasjon om flerbrukshallen

Ulf Hordvik, leder av FAU sin skolegruppe, ga en kort orientering om den kommende flerbrukshallen


Byggestart er høsten 2017 – ferdigstillelse til skolestart høsten 2019.



Undervisningsbygg har nå prosjektert med inngang til flerbrukshallen fra skolegården. Dette har vært et
av punktene FAU har jobbet aktivt for å få til – nå er vi der vi skal være med en riktig åpenhet og
kommunikasjon mellom flerbrukshallen og skolen/skolegården.



1.-4.trinn (11 klasser) skal være her på skolen under hele byggeperioden

Sak 6 Eventuelt
Ønske fra FAU om en åpen dag eller lignende på Fernanda Nissen for foreldre.
Jørund Torjussen orienterte om noen av sakene som Tenketanken jobber med:

Filmen ”Ninas Barn” ble vist for foreldre ved skolen med foredrag av Nina Grünfeld. Antisemittisme.
Faten Mahdi Al-Hussaini, opplegg for elevene hvor temaet blir i forhold til Islamofobi.

Det sosiale livet. Viktig at vi i FAU minner foreldre på at vi må være med å styre det sosiale livet til barna.
Det er problematisk at noen ved markeringer som bursdager med mer kun inviterer enkelte deler av
store grupper, dette kan åpenbart føre til utfrysning av andre. Om det er slik at foreldre vegrer seg for å
inviterer hele jente- eller guttegruppene av plasshensyn i hjemmet, så vit at skolen kan kontaktes for lån
av fortrinnsvis Bessa og nedre gymsal. Det er tidligere tatt opp at hvert trinn kan låne gymsal/Bessa en
gang i året til fester som inkluderer alle.

Viktig å melde fra om mobbing og uønsket adferd til skolen.

Bussing. Vi må snakke om bussing med barna hjemme. Skolen på sin side prøver å få til følgeordninger, men det er ikke sikkert dette lar seg gjennomføre.

Kjetil og Kjartan show til høsten

Psykologisk førstehjelpskurs for foreldre (selvhjelpverktøy for mestring av egne følelser, med røde og
grønne tanker lærer den unge å fremsnakke seg selv)

17. mai-komiteen kan fortelle at de er i rute!
Saker til neste møte:
Sykling til skolen – har FAU noen anbefaling?
Møteplan:
1. juni 2016
21. september 2016

Oversikt over deltagere på FAU-møtet 20/4-16
Fra Skolen:
Randi Tallaksen, rektor
Fra skolegruppen:
Ulf Hordvik

FAU representanter:
Klasse

Tilst.

1A
1B

X
X

Øystein Hals
Camilla Coward

Ylva Kristina
Fernanda Iversen

2A
2B
2C

X
X

Lars-Andre Skari
Jørund Torjussen
Anette Vesseler

Ida Karoline Johnson Aaasland
Tone Brunner
Susanne K Holm

Jon Are Bremnes
Nils Hagness
Ingunn Lian

Sara Vleeshouwers
Camilla Uthaug
Torstein Birkeland

3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C

X

X
X
X
X

Navn FAU representant

Tilst.

X

Navn FAU vara representant

Anette Ljøgodt
Annika Strømnes
Morten Thoresen

Benedikte Waage
Gry Gjermundsen
Kristin Reeves

Steinar Fretheim
Unn Therese Kvernstuen
Kaia Huuse

Anne Glomnes Rudi
Eline Strøm-Gundersen
Kjell Steffner
Morten Kvam
Hanne Elmenhorst-Larsen

6A
6B

X

Terese Moe Leiner
Angelica Barrows

7A
7B

X

Charlotte Homme
Ketil Aas-Jakobsen

8A
8B

X
X

Jon Erik Reinhardsen
Bodil Ringsby

Tove K Heyerdahl
Jan Fredrik Gulseth

9A
9B

X

Rolf Karlsen
Solfrid Høgden

Ingunn Lund-Vang
Minda Musk

10A
10B

X
X

Carlo Thomsen
Alexandra Katz

Bodil Dignæs
Ikke valgt

(4B)
(2B, 6A)

X
X

Tom Flattum
Hedda Lian

X

Carl Kjeldsberg
Frode Høgden

FAU leder
FAU nestleder

