REFERAT FRA FAU-MØTE
FAU-møte avholdt onsdag 26. april 2017, personalrommet, Uranienborg skole.
Kl.18:00 – 20:00
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
Assisterende rektor Truls Wagener presenterte utdrag fra elevundersøkelsen. Undersøkelsen i sin helhet blir lagt
ut på skolens hjemmeside. Det er også mulig å finne resultater for hele landet trinn 7 og 10 på
www.skoleporten.no. 93% av elevene ved skolen svarte på undersøkelsen.
Rektor Randi Tallaksen orienterte om skolens handlingsplan knyttet til mobbing. Hele planen finnes på skolens
hjemmeside under avsnittet "Uranienborg skoles arbeid mot mobbing, rasisme og antisemittisme",
https://uranienborg.osloskolen.no/contentassets/7172f522ef2d4555b9810226b68ee516/handlingsplan-mhtmobbing-urra.pdf
Resultatene fra elevundersøkelsen brytes ned på de enkelte trinnene, og brukes der aktivt i forbedringsarbeidet.
Videre informerte hun kort om skolens rutiner knyttet til umiddelbar handling/opprettelse av handlingsplan i tilfeller
det rapporteres om mobbing mot en elev.
Ungdomsskolelærer med IKT-ansvar tilbyr foreldre/foresatte bistand mht IKT, f.eks: Hvordan bruke Portalen, ITS,
finne frem info. Kan legges opp til flere korte kurs utover en ettermiddag. Ledelsen ba FAU sjekke og konkretisere
behov.
Til tross for at skolen ikke tilbyr skolekorpset noen form for lokaler de to kommende årene, mente ledelsen at
saksdokumentasjonen om skolekorpset sendt ut til FAU i forkant av dagens møte ikke er fullstendig. Ledelsen
mener det har fremkommet flere tilbud om andre lokaliteter utenfor Uranienborg skole.
Planleggingen av 17. mai feiring/tog går som planlagt. Uranienborg skole er nr 68 i årets 17.mai tog – nærmere
informasjon kommer fra skolen.
Sak 3 Uranienborg Skolekorps – blir det noen musikk 17. mai 2018?
Skolekorpset står helt uten lokaler fra høsten 2017. Årsaken er at skolekorpset ikke får øve på Uranienborg skole
i de nyrenoverte og ferdigstilte lokalene de to kommende årene grunnet ombyggingen.
Brita Alsos fra skolekorpset redegjorde for skolekorpsets behov for ulike typer lokaler til enkeltundervising,
samspill og til lagring av uniformer, instrumenter og utstyr. Skolekorpset har lagt ned et betydelig arbeid med å
finne egnede øvingslokaler i nærheten av Uranienborg skole, uten at dette har gitt resultater. Skolekorpset
kjenner seg ikke igjen i ledelsens ved skolen sin beskrivelse av at det skal være gitt realistiske tilbud om
alternative lokaler som gjør det mulig å opprettholde skolekorpset i de to kommende årene. De synes videre det
er svært beklagelig at det ikke har vært mulig å finne en omforent og god løsning med utgangspunkt i skolens nye
lokaler.
Undervisningsetaten har etter skolekorpset erfaring ikke i tilstrekkelig grad tatt inn over seg et skolekorps sitt
behov mht til øvingslokaler av ulike typer samt ulike lagringsbehov, og dermed heller ikke kunnet komme opp
med akseptable alternativer for den kommende to-års perioden. Herunder hører også at skolekorpset ikke får lov
til å benytte skolens nye klasserom i "Gymbygget" og "AKS-bygget" til musikkundervisning etter ferdigstillelsen til
høsten, hverken i AKS-tiden eller etter at skolen slutter kl 1630. Skolekorpset har sågar tilbudt gratis
musikkundervisning til AKS, uten at dette har vært av interesse. Dermed ser det ut til at skolekorpset etter 67 års
drift ved skolen oppløses i den formen vi kjenner det fra og med kommende høst.

FAU var særdeles overrasket over at det ikke har vært mulig å integrere et musikalsk tilbud til elevene i AKS
tiden, da dette burde sees på som et supplement til dagens aktiviteter. Det var heller ingen forståelse for at
enkelte klasserom ikke kan benyttes etter 1630. FAU er innforstått med at det for alle ved skolen vil være
krevende arbeidsforhold de to kommende årene, men viste ingen forståelse for at ikke dette ikke lar seg
kombinere med sambruk med skolekorpset.
FAU var av den oppfatning at det vil være et stort tap for både skolen og nærmiljøet dersom skolen stiller seg slik
at skolekorpset må legge ned aktiviteten. FAU anmoder på det sterkeste skolens administrasjon om å vurdere
tilgjengeligheten/sambruk av rom en gang til, slik at skolen aktivt sørger for at det finnes øvings- og
lagringsmuligheter ved skolen. FAU vil også via foreldrerepresentantene i Driftsstyret fremme dette som en egen
sak på neste driftsstyremøte.
FAU anser denne saken som svært viktig for skolemiljøet, og vil følge saken videre til den har funnet en
tilfredsstillende løsning.
Sak 4 Trafikkvakter
Vedtak: Det var enighet om at det har betydning hvilke kryss som bemannes, og at det dersom det skulle være
manglende oppmøte, må de viktigste overgangsfeltene prioriteres. Ansvarlig for trafikkvaktordningen, Anette
Vesseler tilpasser ordlyden i instruksen og legger frem på neste FAU-møte.
Sak 5 Renhold
Rektor informerte om at toalettene nå rengjøres både før skolen og før AKS. FAU sitter fortsatt med den
oppfatningen av at det fremdeles tidvis er skittent på toalettene i 1.etasje. FAU følger dette tett.
Sak 6 Mandat til valgkomiteen
Vedtak:
Valgperioden for FAU utløper til sommeren, samt ved årsskifte for Driftsstyret og Samarbeidsutvalget.
Valgkomiteen får i oppdrag å finne kandidater som kan bekle disse vervene:
Leder av FAU, velges for 2 år, tiltredelse 7. juni 2017
Nestleder av FAU, velges for 2 år, tiltredelse 7. juni 2017
2 foreldrerepresentanter til Driftsstyret (DS), velges for 2 år, tiltredelse 1. januar 2018
3 vara for foreldrerepresentantene til Driftsstyret (DS), velges for 2 år tiltredelse 1. januar 2018
2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget (SMU), velges for 1 år, tiltredelse 1. januar 2018
2 vara for foreldrerepresentantene til Samarbeidsutvalget (SMU), velges for 1 år, tiltredelse 1. januar 2018
Sak 7 Formidling av informasjon til foreldrene via FAU
Etter utsendelsen av Uranienborg skolekorps sin plakat for loppemarked har noen svært få foreldre gitt utrykk for
at de ikke ønsker å motta annet enn skolerelaterte saker fra FAU. FAU er av den oppfatning at skolekorpset
absolutt hører inn under skolens aktiviteter og at tidvis informasjon, eksempelvis om loppemarked derfra er
akseptabelt. Videre fortsetter FAU med å være svært restriktive med å sende ut informasjon knyttet til
kommersiell virksomhet.
Sak 8 Eventuelt
DS og SMU møte ble avholdt mandag 24.april. Marianne Bruvoll ble valgt til ny leder av DS.
Truls Wagener oppfordret FAU til å sette i gang flere sosiale tiltak på skolen slik som kinokveld og lignende på
trinnene for sosialt samvær som forebygging mot mobbing.

Møteplan:
7. juni 2017
20. september 2017

Oversikt over deltagere på FAU-møtet 26/04-17
Fra Skolen:
Randi Tallaksen, rektor
Truls Wagener, assisterende rektor
FAU representanter:
Klasse

Tilst.

1A
1B
1C

X
X
X

2A
2B

Navn FAU representant

Tilst.

Navn FAU vara representant

Marthe Kolsrud Rønning
Ingvild Brandal Gaasemyr
Joachim Foss Rønning

Amra Koluder
Marte Klouman
Sarah Leandra Hotvedt

Øystein Hals
Camilla Coward

Yvonne Listheim Sandvold
Mariam Naqvi

3A
3B
3C

X
X
X

Lars-Andre Skari
Jørund Torjussen
Anette Vesseler

Bente Tjernshaugen
Thorbjørn Nymo
Frida Nome

4A
4B
4C

X
X
X

Jon Are Bremnes
Joanna Nissen-Meyer
Ingunn Lian

Anne Therese Gullberg
Camilla Uthaug
Mariyam Faridpouya

5A
5B
5C

X
X

Anette Ljøgodt
Sven Erling Øversjøen
Hedvig Montgomery

Benedikte Waage
Gry Gjermundsen
Kristin Reeves

6A
6B
6C

X

Gunnar Norden
Sara Freiman
Maria Bonadei

Thorbjørn Harr
Eivin Rudberg Larsen
Øyvind Norvald Jensen

Anna-Karin Åndal
Rebecca Figenschau

Trude Bredholt
Jenny Enzell

Paal Sletten
Wolf Lorenz

Irlin Irgens
Kristin Slørdahl

Jon Erik Reinhardsen
Gry Hovland

Bjørnar Østgaard
Jan Fredrik Gulseth

Rolf Karlsen
Solfrid Høgden

Anja Taule
Minda Musk

X

7A
7B
8A
8B
9A
9B

X

X

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

X
X

Tom Flattum
Hedda Lian

FAU leder
FAU nestleder

