
 

Referat fra FAU møte mandag 27. november 2017 

Klasserom 2 etg, Bygg 3 (gml. Gymbygget) Uranienborg skole kl 17:30 – 19:20 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (Lars) 

Innkalling sendt på mail. Innkalling og dagsorden godkjent. 
 

2. Informasjon fra AKS (Bitte) 

Flyttingen har gått bra. Det fungerer veldig fint i bygg 4 (gml AKS bygget) der 1 og 2 trinn er. 3 og 4 trinn er i bygg 3 (gml 
gymbygget). Hver 14. dag er det timeplanfestet møte mellom AKS og lærerne for å sikre et godt skole/AKS miljø. 
Ukentlig er det også møte som heter «barna våre» der grupper og enkeltsaker diskuteres ved behov. Baselederne jobber 
aktivt, og de ansatte er flinke til å se barna. Ofte gjør AKS personell og barnas lærere forskjellige observasjoner – det gir 
veldig gode resultater å jobbe sammen. 
 
Det er dessverre ikke mulig med dagens rom og lokaler å lage mat som tidligere. Det deles ut frukt hver dag ved 15-
tiden. Fint om barna tar med 2 matpakker hver dag. 
 
Det har vært behov for å lage nye rutiner i høst, nå har vi bodd oss litt inn og det er enklere å planlegge aktiviteter. 3.trinn 
har nå «potetgull og poesi» hver tirsdag. 4. trinn har fått tilbud om gitarkurs og tegning (med engelsktalende lærer). 
Alle baser har ordentlige spillgrupper der de lærer reglene og spiller sammen med en voksen. 
Sjakk-kurset er veldig populært, det blir 4 grupper for 1 og 2 trinn. 
 
Garderobene i bygg 4 utbedres neste uke. 
 
Det ikke mulig å tilby gym, barna vil ha lekeplassen ute til lek. Barna ønsker seg dans, vanskelig å få til pga manglende 
lokaler. Det er planer om å lage noe alternativt til dans. Pga tid er det vanskelig å bruke fasiliteter som Frogner stadion 
som alternativ.  
Det planlegges ikke å åpne for å gjøre lekser på AKS for de eldste. Dette har positive og negative sider men så langt har 
en likevel landet på å ikke gjøre det. 
 
Byggene er delt inn i rene og skitne soner – husk blå sokker om dere skal inn med sko på. Viktig at alle barna har 
innesko. Skal minne barna på at de må ta inneskoene på. 
 
Ukeplanen ligger på Portalen. 
 

Skolens telefon 22 44 00 00 

1. trinn 90 57 74 08 

2. trinn 90 53 79 85 

3. / 4. trinn 90 51 44 29 

Morgenåpning 90 53 79 85 

Baseleder Sagal 46 80 10 52 

Baseleder Siw 94 79 54 37 

Baseleder Siver 46 80 49 40 

Leder Bitte 90 16 39 21 

Ute 90 81 21 90 – Base 6 

 
 

3. Informasjon fra Skolen og SMU (Truls) 

IKT for foresatte har vært etterspurt av FAU. Ber om tilbakemelding på hva som evt er ønsket. Det er lærere ved Urra 
som har ressurser til dette, for eksempel over nyttår, men må få en bedre forståelse fra hva det er foreldrene trenger. 
Ide fra salen: Kan man lage en Youtube video (Portalen, meldinger og evt en innføring i one note). 
 
SMU: Elevenes læringsmiljø jobbes det med hele tiden. Neste FAU møte kan resultatene fra elevundersøkelsen 
presenteres. Det er det fysiske arbeidsmiljøet og det psykososiale miljøet. De aller fleste elevene trives og har det bra på 
skolen. 90% svarte på forrige undersøkelse at de trives eller trives veldig godt. Det er viktig at både skole og foresatte 
jobber med å forebygge mobbing og ekskludering på nett. Skolen ser at mange av konfliktene har startet på nett og 
fortsetter på skolen.  
 
Integrere alle er viktig, det er nå flere elever som ikke bor innenfor Urras skolekrets, men som søker på Urra pga FN.  



 
Bussingen: Det etterlyses informasjon om hendelser på bussen. Fint om foresatte også får skolens versjon når det har 
vært større hendelser. Det er mange barn som forteller at språkbruken til tider er tøff fra voksne til barna. Minner om at 
det forrige skoleår ble holdt møte om barnas oppførsel på bussen som ikke var iht Urra Foten (slik vi ønsker ar barna 
skal oppføre seg). Viktig at foreldre også følger opp hvordan barna bør oppføre seg på bussen, sitte med beltet fastspent 
osv. 
 
På vei til skolen er det voksne i 3 av 4 busser, på vei hjem er det voksne i 2 av 4 busser. Bussene fylles opp løpende ved 
avreise fra FN pga sikkerhet.  
 
Ny inspektør kommer 1. desember. 
 
Etterlyser at det skapes noen arenaer drevet av foresatte. Lokaler er selvfølgelig en utfordring. 10. trinns skoleball skal 
holdes på Uranienborg (gml. Gymbygget).  
 
Meld gjerne saker til SMU – det er i hovedsak skolen som melder inn saker. 
 

4. DS (Marianne) 

Byrådet har lagt frem et budsjett for 2018, der foreslås det en ny fordelingsmodellen som bla vil gi skolene i «vår» 
skolegruppe (skolegruppe F) en langt dårligere økonomi. Rektorene i skolegruppen har sendt brev om at det ikke vil 
være mulig å drive forsvarlig dersom dette gjennomføres. Alle FAUene i skolegruppe F har også skrevet et opprop 
(ligger på: 
https://www.facebook.com/159889394105281/photos/pcb.1551404398287100/1551378368289703/?type=3&theater ) 

Trafikksituasjonen; DS og ledelsen på skolen støtter FAUs anmodning om å effektuere 30 km grense i området rundt 
Urra. Bydelen sier dette vil bli gjort i 2018. 

Forsalg om å endre trikketraseen, møte tirsdag 28.11 i Sommerrogt. 

Halvveis i byggeprosessen og alt er i rute. DS har bedt om en risikovurdering i forhold til en eventuell forsinkelse av 
ferdigstillelse av byggingen. 

5. Julegrantenningen (Torstein) 

Alt er i rute. Juletreet skal stå på Harelabben. 

6. Juleavslutning (Lars) 

Klassekontaktene må ta ansvar for å arrangere avslutningene. For 5 – 10. trinn må arrangementer skje på FN. Det har 
vært litt vanskelig å planlegge også for småskolen. Det er praktisk utfordrende når det er sambruk mellom AKS og 
skolen. Noen klasser har valgt å legge dette utenfor skolen (både Urra og FN). 

Det er dessverre ikke anledning til å avholde trinnfest på Urra, men det lar seg gjøre på FN.  

Det er viktig å få til gode sommeravslutninger. FAU vil i samarbeid med skolens ledelsen se om det finnes løsninger på 
Urra.  

7. Bussing (Lars) 

Diskutert under punkt 3.  

Ønsker å få en skriftlig redegjørelse om de faste rutinene rundt bussing – enklere for oss å følge opp barna og snakke 
med dem om hvordan man skal forholde seg på bussen.  Det bør også holdes et møte mellom klassekontaktene på 
mellomtrinnet og skolens administrasjon. 

Det ga god effekt da Svein Søvde gikk inn i klassene og snakket med elevene om hvordan de skal oppføre seg på 
bussen. Foresatte må følge opp. 

Viktig å forberede de som neste år skal starte bussing. 

8. Rekruttering av medlemmer til arbeidsgrupper - FAU 2017/18 

Arbeidsgruppe (6 – 10. trinn): Skolemiljø – jobbe for bedre skolemiljø og forebygge negative ungdomserfaringer for 
elever på øvre mellomtrinn og ungdomsskolen. Jobbe sammen med skolen for å lage temaer før foreldremøtet i 2018. 
Det er mange utfordringer i hverdagen for eksempel med sosial medier, alkohol og stoff, seksualadferd mm. Hvordan 
kan vi få til en god dialog mellom foreldrene, og ikke minst mellom foreldrene og skolen. Viktig at vi deler erfaringer og 
informasjon med hverandre. Rekrutter gjerne foreldre utenfor FAU. (Se sakspapirene) 

https://www.facebook.com/159889394105281/photos/pcb.1551404398287100/1551378368289703/?type=3&theater


Arbeidsgruppe Skolemiljø, arbeid for positivt og inkludering skolemiljø - forbygge mobbing, utestengelse, mm. – på tvers 
av alle trinn. Arbeidsgruppe: 4A Lars +  7B Maria Bonadei. Trenger flere i arbeidsgruppen. 

Kan valgkomiteen hjelpe? 
 

9. Trafikksikkerhet 

Se punkt 4.  
Trafikkordningen: det mangler foreldre, hvordan kan vi motivere foreldrene til å stille opp? Send en ekstra påminnelse 
både før og under uken dersom klassen sliter med å stille nok foreldre. Fint å gi tilbakemelding på om det har vært 
vanskelig å få foreldre til å stille opp / mangler foreldre en morgen/periode. Kan det være en mulighet å bruke outlook? 
 
Det er en stor utfordring med foreldre som kjører barna sine til skolen – ikke parker i fotgjengerfeltet, følg trafikkreglene!! 
Mange av de mest uoversiktlige situasjonene skapes av foreldre selv. 
 

10. Ressursfordeling Osloskolene 

Oppropet ligger på «Hurra for Urra». 
Mulig at budsjettenigheten mellom de borgerlige partiene om å øke lærertettheten kan komme til å påvirke utfallet. 
 

11. Korps, status etter flytting (Joanna, Kristin) 

Korpset spiller nå på 4 lokasjoner: 

• Aspiranter – Kirken torsdager 

• Juniorer – Menighetshuset mandager 

• Hovedkorps – Den tyske skolen onsdager 

• Spilletimer – Hartvig Nissen 4 dager i uken 
I tillegg har Korpset har 3 lagre, det er relativt arbeidskrevende, men det går. 
Dirigent og assistent henter barna på AKS mandag og torsdag og tar dem med til spilling. 
 
Hovedutfordringen er rekruttering. Kommer tilbake til FAU tidlig i januar for hjelp til å spre informasjon om korpset og 
hvilket tilbud de har til barn i alle aldre. 
 
 
Tilstede: 

 Lars –Andre Skari, Leder (4A) Kristin Maltau, Nestleder (7B, 9B)  

 A B C 

1 Cathrine Seljetun Edberg  Siri Kloster 

2  Torstein Burkeland Elisabeth S Koren 

3    

4 Elisabeth Fürst Gry Gjermundsen  

5 Tore Andersen Joanna Nissen-Meyer Elisabeth Waage Nielsen 

6 Ulf Hordvik Gry Gjermundsen Hedvig Montgomery 

7 Lise Andersen, Marianne Bruvoll Maria Bonadei  

8 Jenny Envoll-Tangen Karin Rasmussen  

9 Paal Sletten   

10 Jon Erik Reinhardsen   

 
 

FAU-møter 2017/2018: 
Mandag 25.09.2017 

Mandag 30.10.2017 

Mandag 27.11.2017 

Mandag 29.01.2018 (vil muligens avholdes tidligere pga av foreldremøtene) 
Mandag 12.03.2018 

Mandag 23.04.2018 

Mandag 04.06.2018 

Mandag 24.09.2018 
 


