REFERAT FRA FAU-MØTE
FAU-møte avholdt onsdag 25. januar 2017, personalrommet, Uranienborg skole.
Kl.18:00 – 19:30

Referenter: Hedda Lian og 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:


Media har den siste tiden omtalt en SSB-rapport (publisert 19.01). Denne går ut på å måle skolenes
"Value added", dvs at man måler hva som er skolens bidrag alene til elevenes læring/resultater,- ved å
isolere andre forhold som foreldrenes utdannelse, boforhold, osv. Rapporten viser tydelig at Osloskolen
bidrar mest av storbyene til elevens læring, og Urra er høyt oppe på listen. Ved forrige måling var Urra nr
2 på rankingen, i år er vi på delt plass høyt oppe. Dette rer vi ved skolen stolt over!



Strategisk plan 2017-2020. enstemmig godkjent i Driftsstyret. Skolens visjon og pedagogiske plattform
ble delt ut i møtet til medlemmene.



Budsjett 2017, enstemmig godkjent i Driftsstyret. Skolen har ikke "røde tall". Rektor optimistisk.



Elevundersøkelsen på 5.-10.trinn er gjennomført, og resultatene foreligger nå. Lærerne får resultatene
nedbrutt på trinn og gjennomgår og reflekterer over disse ut i fra aktuelle spørsmål. Det er mange
spørsmål og mye ord for spesielt de yngste, men vi må se på resultatene som en pekepinn. Ledelsen
legger frem resultatene på neste FAU-møte



Mobbing og utestengelse, skolen ønsker samarbeid med klassekontaktene på hvert trinn. Vi må være
sammen om denne oppgaven, slik at alle elevene opplever seg inkludert. (Ikke hyggelig å høre om
tilstelninger på enkelte trinn der alle unntatt et par elever er inviterte).



Foredraget "Foreldre mot mobbing": Kjartan Hasselberg: 8.februar: 1.-4 trinn kl.17.30 og 5.-10.trinn
kl.19.15 i Teatersalen. Viktig og fint for foreldre å få tips til hva man skal se etter og hvordan man kan
bidra til å skape et godt klassemiljø. Kjartan H er tidligere brukt inn mot hele lærergruppen og i flere
elevgrupper. Anbefales sterkt! Artist Kaia Huuse bidrar musikalsk. Blir det fullt, er skolen innstilt på å
sørge for en foredragsrunde ekstra senere.



Ungdomstrinnet skal ha faglærertreff nå i vår. Her vil foreldre/foresatte sammen med sin ungdom få
mulighet til å snakke direkte med faglærer. Dette er et av tiltakene for å bedre skolens tilbakemelding
ang ståsted og hvordan man kan komme videre. Oppfordrer foreldrene på ungdomsskoletrinnet å stille!



Faglærertreff vurderes også utført for mellomtrinnet.



Møter for foreldre/foresatte er i gang. Skolen oppfordrer alle til å stille!



Usikkert hvordan skolegården ser ut 17.mai. Skolen sender søknad til bydelen om å låne ballbanen.



Gjenglemt på Fernanda Nissen, hvor blir det av? Rektor undersøker og gir foreldrene beskjed.



Elevfrafall ved overgang til ungdomsskolen, hva gjør vi for å dempe antallet? Spørsmål fra FAU. Skolen
har, ifølge rektor, rutiner med at elever fra u-trinnet er med på foreldremøter våren i 7., samt er i
klassene og forteller om hvordan det er å gå på u-trinnet. Flere planer foreligger. Ledelsen innkaller 7. og
8.trinns klassekontakter til et møte.

Sak 3 Informasjon fra DS
Avtale med elevrådet om å komme mer på banen når det gjelder samarbeid.
Inkludering/Utestenging, bursdager osv. Er viktig at alle blir invitert og inkludert.

Sak 4 Trafikksikkerhetsarbeid
Hastighet rundt skolen, vi har kommet et stykke videre. Avdekket en del feiloppfatninger i Bymiljøetaten. Det er 30
sone rundt alle tilstøtende veier, med unntak av Holtegata og Briskebyveien der det er 50 grense. Bydelsutvalget
støtter 30 sone eller fleksibel skilting, og purrer Bymiljøetaten i sakens anledning.
Trafikkagentene, et godt verktøy for å registrere farlige trafikksituasjoner på skoleveien. Elevene kan logge
episoder på skolens pc, eller hjemme – dermed får vi en logg som senere kan benyttes som dokumentasjon på
farlige situasjoner.
Sak 5 Julegrantenning – kort rapport
Vellykket arrangement til tross for pøsende regnvær:-) Fulgte anbefalingen med å komme i gang tidlig med
planleggingen. Erfaringsskriv sendes årets komite.
Sak 6 Status Natteravn
Godt planlagt. Fungerer bra.
Sak 7 Status Trafikkvakter
Varierende oppmøte. Husk å minne klassen på hvilken uke man har slik at man får opp oppmøtet.
Sak 8 Eventuelt

FAU har mottatt en henvendelse om å gå nærmere inn på skolens agering på dager med sterk
luftforurensning i områdene rundt skolen. Etter en kort informasjonsrunde konkluderte FAU med at
håndtering av luftforurensning ikke er en FAU-sak. Skolen forholder seg til retningslinjer fra
bydelsoverlegen ved anbefaling fra folkehelseinstituttet. FAU er av den oppfatning at dette er
tilstrekkelig.


FAU har mottatt en henvendelse om bruk av smartklokker på skolen. Etter en kort diskusjon var det bred
enighet om å ikke engasjere seg ytterligere i saken, enn å uttrykke enighet i skolens reglement:
Smartklokker er ikke lov å benytte i skoletiden, de samles inn på lik linje med mobiletelefoner. FAU ber
skolen på ny sende et oppklarende skriv, slik at ingen skal være i tvil om praksis ved skolen.



FAU har mottatt en henvendelse om disponible gratis parkeringsplasser i nærheten av skolen til bruk
ved levering/henting. FAU anser ikke dette å være en sak for FAU, men for kommunen. Dessuten; minst
mulig trafikk rundt skolen spesielt ved skolestart er å foretrekke – her kan foreldrene bidra ved å ikke
bruke bilen!



Renhold på toalettene i hovedbygget, for lav frekvens ved den doble belastningen som sammenslåing av
AKS og skolen har medført. FAU ber skolen øke frekvensen på renholdet på toalettene slik at det blir en
mer innbydende bruk for elevene.

Møteplan:
8. mars 2017
26. april 2017
7. juni 2017
20. september 2017
Oversikt over deltagere på FAU-møtet 25/1-17
Fra Skolen:
Randi Tallaksen, rektor
FAU representanter:
Klasse

Tilst.

1A
1B
1C

X
X

2A
2B

X
X

Øystein Hals
Camilla Coward

3A
3B
3C

Lars-Andre Skari
Jørund Torjussen
Anette Vesseler

X

X
X

Bente Tjernshaugen
Thorbjørn Nymo
Frida Nome

Jon Are Bremnes
Joanna Nissen-Meyer
Ingunn Lian

X

Anne Therese Gullberg
Camilla Uthaug
Mariyam Faridpouya

4A
4B
4C
5A
5B
5C
6A
6B
6C

X

X

9A
9B

X

Navn FAU vara representant
Amra Koluder
Marte Klouman
Sarah Leandra Hotvedt
Yvonne Listheim Sandvold
Mariam Naqvi

X

Benedikte Waage
Gry Gjermundsen
Kristin Reeves

X
X

Gunnar Norden
Sara Freiman
Maria Bonadei

Thorbjørn Harr
Eivin Rudberg Larsen
Øyvind Norvald Jensen

Anna-Karin Åndal
Rebecca Figenschau

X
X

10A
10B
(5B)
(3B, 7A)

Marthe Kolsrud Rønning
Ingvild Brandal Gaasemyr
Joachim Foss Rønning

Tilst.

Anette Ljøgodt
Sven Erling Øversjøen
Hedvig Montgomery

7A
7B
8A
8B

Navn FAU representant

Paal Sletten
Wolf Lorenz
Jon Erik Reinhardsen
Gry Hovland
Rolf Karlsen
Solfrid Høgden

X
X

X

Tom Flattum
Hedda Lian

Trude Bredholt
Jenny Enzell
Irlin Irgens
Kristin Slørdahl

X

Bjørnar Østgaard
Jan Fredrik Gulseth
Anja Taule
Minda Musk

FAU leder
FAU nestleder

