REFERAT FRA FAU-MØTE
FAU-møte avholdt onsdag 26. oktober 2016, personalrommet, Uranienborg skole.
Kl 18:00 – 20:00
Referenter: 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:


For neste skoleår legger skolen opp til tre klasser på 1. trinn.



Bussing til/fra fungerer, men det er behov for å gjøre noe for å øke sikkerheten både ved avreise
Uranienborg og ankomst/avreise fra FN. For å bedre sikkerhet ved oppmøte/avgang ved Uranienborg vil
bussene bli fylt opp fortløpende og kjøre av sted når de er fylt opp – uavhengig av tidligere klassedeling.
o

Innspill fra FAU var at dette nødvendigvis ikke var mer sikkert og at det dessuten vil bryte opp i
gode etablerte klassegrupper.

o

Ny ordning forsøkes en stund fremover – så får man etter en stund evaluere hva som er best.
HR/adm.sjef Tina Birkeflot er skolens kontaktperson overfor busselskapet og organisator mht
bussingen. Hun følger bussavgangen hver morgen og tar imot innspill.



Ved ankomst/avgang FN stopper bussene i en trafikkert vei hvor det til tross for parkering forbudt er ofte
feilparkerte biler som skaper trafikkfarlige situasjoner. Her vil skolen sammen med UDE se på ordninger
som kan gjøre dette bedre. Bymiljøetaten blir jevnlig kontaktet ang problemet.

Det ble spilt inn fra FAU et det ved en episode var 4 elever som ikke hadde fått plass på bussen hjem,bussen var gått da de kom – hvordan kan dette skje?
-

Rektor var tydelig på at slik som denne foreldrekontakten fortalte dette, slik skal ikke skje. Rektor ba om
at det blir gitt umiddelbart tilbakemelding til skolen på slike hendelser. Ellers er det ikke lett å få ryddet
opp.



5. trinn har nettopp avsluttet sitt prosjekt Gåsehud hvor de sammen med 5. klasser fra Slattum skole i
Nittedal og Jeriko skole i Oslo leverte en fantastisk konsert på Operaens hovedscene sist søndag,
sammen med blant annet Kringkastingsorkesteret og Det Norske Solistkor. Dette var i regi av Oslo
Kammermusikkfestival. Elevene har gjennom et år fått profesjonell sangtrening, mm, av sangpedagoger
fra bl.a. operakoret og solistkoret. Prosjektleder har vært Berit Cardas, som også dirigerte i operaen
søndag. Fantastisk opplevelse, som vi håper og tror elevene vil ha med seg videre.



Skolen legger vekt på å gjennomføre felles arrangementer for hele skolen – både for elevene på
Uranienborg og på Fernanda Nissen – nylig var det en felles markering av FN-dagen på Uranienborg.
Neste fellesmarkering i skolegården vil bli i forbindelse med Menneskerettighetsdagen 10.desember
(som markeres fredag 9.12). Foreldre/foresatte som har anledning, er alltid velkomne. Disse samlingene

har elevrådene ønsket skal fortsette, og skolen ser på det som ekstra viktig i den fasen vi er i nå mht å
bevare URRA-identiteten.


Det vil også være felles arrangementer på eksempelvis Julegrantenning og 17. mai i URRAs skolegård
for 1-10.



På første trinn er det fortsatt mange foreldre som blir værende i områdene utenfor klasserommene rett
før og litt etter at det har ringt inn. Skolen oppfordrer sterkt til at foreldrene nå må gi slipp på elevene, slik
at de blir mer selvstendige, og slik at skoledagen kan komme i gang for alle elevene uten for mye
oppmerksomhet fra foreldrene. Det er også for trangt i gangene til foreldre i tillegg til alle eleven våre.
For saker foreldrene ønsker å ta opp med lærerne passer det dårlig ved skolestart, da må lærerne få ha
fokus på elevene og kommende undervisning. Hvis foreldre ønsker å gi en beskjed til lærer, send gjerne
en mail. Ved annet behov for samtale med lærer, send en kort mail, så tar lærer kontakt når han/hun har
mulighet.
o



FAU ser nødvendigheten av å stramme inn på dette området – senest til høstferien må det
være slik at de aller aller fleste barna må klare seg selv om morgenen på skolen etter gjerne å
ha bli fulgt til skolen.

Det er mange elever som har sluttet i 8. trinn både før sommerferien og etter at skolen startet opp i høst.
I høst har alle oppgitt reisevei som årsaken, gjerne i kombinasjon med at man skal rekke fritidsaktiviteter.
Ingen har heldigvis oppgitt at de er misfornøyde med skolen eller lærerne. Skolen er klar over
utfordringen, - en utfordring som er vanlig ved skoler som har midlertidige lokaler,- og ber om innspill fra
foreldrene dersom tilsvarende situasjoner skulle utvikle seg på noen av de andre trinnene. Skolen hadde
hatt muligheter til å gjøre tilpasninger som kunne gjort at man reduserte denne typen utfordringer (f.eks
timeplanmessig), hvis foreldre hadde meldt i fra på forhånd. Fra etter høstferien er bl.a. skolegården
utvidet på F.N. med et nytt område som ungdomsskoleelevene kan oppholde seg på. Denne er utstyrt
med benker, mm. Rektor minnet også om takterrassen som er forbeholdt de eldste elevene. Denne har
8.trinn nå to dager i uken og er veldig fornøyd med det. Det er ikke kantine ved F.N., da skolen egentlig
er bygget som barneskole. Rektor har hatt møte med foreldrekontaktene på trinnet og gir dem honnør for
arbeidet nå med å skape godt trinnmiljø. Det er et økonomisk spørsmål for skolen, når en gruppe elever
slutter, - rektor har blant annet derfor tatt opp saken med sine overordnede.
o

Klassekontaktene på sin side melder at også de vil følge opp spesielt 8. trinn slik at de får et så
bra mulig klassemiljø som mulig for de som er igjen. Det har vært arrangert felles sosiale
aktiviteter, og det vil bli flere i tiden fremover.

Det ble reist spørsmål om foreldrebetalt skikurs i 1. klasse – hvordan harmonerer dette sammen med gratis
skolegang? Kanskje man som minimum kunne gå ut med informasjon på et tidligere tidspunkt – kan man legge
det til AKS-tiden slik at det blir en større grad av frivillighet?
-

Rektor tar med seg innspillene i kommende planlegging.

Elvelangs arrangeres 10. november ved Frognerbekken kl 1700 – 1800. Dette er i samarbeid med bl.a.
Frognerparkens venner, Bymiljøetaten, Bymuseet og Oslo Elveforum. Oppstart ved Bymuseet. Korpset bidrar
med salg av noe å spise "i løypa". Elever fra 5.-10.trinn har skuespill, dans, mm underveis. Elvelangs er også et
ledd i samhold, inkludering og URRA-identiteten, som skolen vil videreutvikle.
Rektor henstilte alle foreldre til å ta saker opp med skolens ledelse så fort det var noe de syntes virket feil, rart,
el.l. Det er uheldig når episoder snakkes om i grupper som en sannhet, uten at det blir ryddet opp i. Ofte handler
det om misforståelser og tolkinger. Hvis ikke det tas umiddelbart kontakt med skolen for å etterspørre i slike
saker, vil det lett være elevmiljøet som lider.
Sak 3 Elevflukt fra 8. trinn
I tillegg til det som ble diskutert under rektors gjennomgang, ble det fra flere påpekt at også foreldrene har et
ansvar for å holde barna på den skolen de går – det bør ikke være lett å bare skifte skole. Det ble også fremholdt
at det for aktuelt trinn hadde oppstått en dominoeffekt når noen sluttet som hadde vært utfordrende å stoppe.
Viktig at klassekontaktene er føre var for å se om det oppstår slike tendenser på andre trinn – slik at både skole
og foreldre kan jobbe sammen med å forhindre at store grupper slutter.

Sak 4 Polenturen
Årets Polentur ble gjennomført med godt både faglig historisk og sosialt utbytte for elevene.
I tilbakemeldingen fra foreldregruppen som var med er det pekt på utfordringer i samarbeidsmodellen mellom
skole og foreldre i planlegging og gjennomføring av turen. Dette går på ansvarsforhold for turen, riktig
kommunikasjon og ansvar for at alle elvene er med. Det ble også fra FAU stilt spørsmål om hvorvidt man skal
kalle det en skoletur så lenge den er 100% finansiert av foreldrene, eller om det er en foreldretur i samarbeid med
skolen. Det ble ikke trukket noen konklusjoner her, men de ble gitt en sterkt anbefaling til kommende turkomiteer
og få på plass en slik helt nødvendig avklaring før man har kommet for langt i planleggingen, slik at både foreldre
og skole er klar over hvilke premisser man legger for en tur.
FAU er svært positive til at det gjennomføres en slik tur, da de mener at den har stor betydning for elevenes
historie forståelse av vår ganske så nære historie - og ikke minst at den har en viktig sosial dimensjon for
klassemiljøet.
Sak 5 Identitet/læringsmiljø
Dette har vært tema flere ganger i FAU den siste tiden. Det var enighet om at denne typen spørsmål ved fordel
kan ivaretas av grupperinger som SMU og Tenketanken.
Sak 6 Julegrantenning
Julegrantenningen vil å år som tidligere år foregå i skolegården første onsdag i desember (7/12) kl 1800. Det er 2.
klasses foreldrekontakter som har ansvaret for arrangementet. Erfaringsnotater fra i fjor er overlevert. Camilla
Coward tok på seg oppdraget med å få satt ned en egen komite som gjennomfører arrangementet i samarbeid
med skolen og skolekorpset.
Sak 7 Eventuelt
Skolens kommunikasjonsplan
Skolen har utarbeidet en kommunikasjonsplan hvor FAU har blitt bedt om å komme med innspill. Følgende tok på
seg oppgaven med å gi innspill:
Småskolen: Marthe Kolsrud Rønning
Mellomtrinnet: Maria Bonadei
Ungdomsskolen: Rolf Karlsen
Halloween
Det nærmer seg Halloweenfeiring. FAU oppfordrer på det sterkeste at dette i størst mulig grad gjøres til et
klassearrangement der alle er velkommen. Inkludering på denne typen arrangementer er viktig for å bygge gode
klassemiljø. Det ble oppfordret til at klassekontaktene kunne ta en aktiv rolle i slike sammenhenger og bidra til
fellesarrangementer slik at ingen faller utenfor,

Møteplan:
30. november 2016
25. januar 2017
8. mars 2017
26. april 2017
7. juni 2017
20. september 2017

Oversikt over deltagere på FAU-møtet 26/10-16
Fra Skolen:
Randi Tallaksen, rektor
FAU representanter:
Klasse

Tilst.

1A
1B
1C
2A
2B
3A
3B
3C

Navn FAU representant
Amra Koluder
Ingvild Brandal Gaasemyr
Joachim Foss Rønning

X

X

4A
4B
4C

X

5A
5B
5C

X
X

6A
6B
6C

X

X

X

7A
7B

Tilst.
X
X

Øystein Hals
Camilla Coward
Lars-Andre Skari
Jørund Torjussen
Anette Vesseler

Navn FAU vara representant
Marthe Kolsrud Rønning
Marte Klouman
Sarah Leandra Hotvedt
Yvonne Listheim Sandvold
Mariam Naqvi

X

Bente Tjernshaugen
Thorbjørn Nymo
Frida Nome

Jon Are Bremnes
Nils Hagness
Ingunn Lian

Anne Therese Gullberg
Camilla Uthaug
Mariyam Faridpouya

Anette Ljøgodt
Sven Erling Øversjøen
Hedvig Montgomery

Benedikte Waage
Gry Gjermundsen
Kristin Reeves

X

Gunnar Norden
Sara Freiman
Maria Bonadei

Thorbjørn Harr
Eivin Rudberg Larsen
Øyvind Norvald Jensen

Anna-Karin Åndal
Rebecca Figenschau

Jenny Enzell

8A
8B

X

Paal Sletten
Wolf Lorenz

X

Irlin Irgens
Kristin Slørdahl

9A
9B

X
X

Jon Erik Reinhardsen
Gry Hovland

Bjørnar Østgaard
Jan Fredrik Gulseth

10A
10B

X
X

Rolf Karlsen
Solfrid Høgden

Anja Taule
Minda Musk

(5B)
(3B, 7A)

X

Tom Flattum
Hedda Lian

FAU leder
FAU nestleder

