
 
Referat fra FAU møte mandag 30. oktober 2017 

Klasserom, 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 skolen (Randi) 
Randi Tallaksen var tilstede fra skolens administrasjon under punkt 1 - 4. 
Truls Wagener var forhindret fra å delta, men sendte skriftlig redegjørelse. 
 
Flyttingen har gått bra, alle rom er i bruk. Behov for litt nye rutiner. 
 
Ved skolestart: 
3 og 4 trinn stiller opp ute (merket på bakken hvor de skal stå), 1 og 2 trinn får gå inn i garderoben. Læreren tar imot i 
garderoben. Det er dessverre ikke plass til foreldre i garderoben ved skolestart – dvs fra 08:30.  
OBS; garderobene er bygget for større barn og det er derfor litt utfordringer for de minste. Skolen forsøker å finne 
løsninger for dette. 
Forslag fra salen: heve benkene og bruke kassene fra i fjor, alternativt kjøpe noen mindre kasser som passer under 
benkene. 
 
Ringesignalet virker dessverre ikke, Undervisningsbygg er varslet. 
 
AKS har sambruk med skolen, det er ingen rom som er kun avsatt til AKS. Det har gått bra. Ønske fra salen at AKS 
kommer på neste FAU møte og snakker litt om hvordan de ser for seg aktivitetene for 1. – 4. trinn på AKS. 
 
Elevlags var vellykket og skolen er godt fornøyd.  
Mandag 11. desember skal menneskerettighetsdagen markeres i skolegården for alle. 
 
Diverse/Diskusjon: 
Det er ikke noe ønske fra dagens 6. trinn at elevene til neste år (når de blir 7. tinn) skal få Ruter kort. Foreldrene til 
vordene 7. Klassinger er fornøyd med dagen løsning med bussing. 
 
Skoleavslutninger på Urra. Skolen kan ikke tilby lokaler på skolen. De barna som går på FN må ha sine skole-
avslutninger der. Et alternativ er Menighetshuset.  
3 trinn fikk avslag på Halloween-fest på skolen. 
 
FAU stille generelt spørsmål til om det er mulig å låne lokaler på skolen. Viktig å la 5 – 10 trinn føle at de hører til på Urra 
fortsatt. FAU leder og skolens administrasjon tar en prat om hvordan dette kan løses og kommer tilbake til FAU. 
 
Skolevei – ønsker at foreldre og skole skal jobbe sammen for å sikre skoleveien, herunder si i fra når reklameplakater og 
annet på fortauene er til hinder for gående og at 30 km sone må innføres mm. 
Oppfordring fra salen – ring bymiljøetaten når det er skilt som er satt ut på en slik måte at det er til hinder for gående.  
 
Oppfordring fra både FAU og skolen om at det er viktig å være inkluderende på alle arrangementer, også på Halloween. 
 

3. Informasjon fra Driftsstyret (Randi) 
Har ikke vært DS møte siden forrige FAU. 
 

4. SMU (Lars) 
Se ark fra Truls. 

Oppnevnt råd, man blir personlig oppnevnt, foreldre, elever, lærere og politikere. Dette er en fin arena som vi bør bruke 
mer, Viktig at vi får med oss elevmassen. 

Neste møte er 2. november. 



Representanter fra foreldrene er Kristin Maltau og Hedda Lian. Fra jul sitter Marthe Kolberg Rønning (2A) og Torbjørn 
Nymo (4B), Vara: Maria Bonadei (7B) og Bente Fjernshaugen. Lars og Kristin tar en prat med de nye SMU 
representantene. 

5. Juleavslutninger (Lars) 
Se diskusjon under informasjon fra skolen. 

6. Erfaringer fra årets Polentur (10. trinn) 
Årets tur ble arrangert uavhengig av skolen. 10. trinn tar gjerne en gjennomgang med 9. trinn. Turen har gått bra, hadde 
med en forelder som kjente Krakow godt og som tok ansvar for selve turen. Hadde høy voksenandel fordi man var 
bekymret for noe bråk. Bodde på herberge med 8 på rommet. Skolen bidro til de foreldrene som søkte om økonomisk 
støtte til turen. 

7. Skoleball – retningslinjer er sendt ut (Lars) 
Ansvarlig 10. trinn. Arrangementet ble diskutert på foreldremøtet tidlig i høst, skolen var klar på at foreldrene har et 
ansvar for at alle inkluderes. Det er etablert en juleballskomité. Elevrådsrepresentantene skal også være med. 

Trinnet har fortsatt pengene fra 5. trinn og det er besluttet å bruke disse midlene på skoleballet. 

8. Julegrantenning – ansvarlige 2. trinn (Lars) 
Det er klassekontaktene for 2. trinn som har ansvaret for å organisere Julegrantenning. Det er utarbeidet et 
erfaringsnotat fra tidligere år. Trinnet presenterer status og hvem som er ansvarlig for det videre arbeidet. 

Erfaringsnotat ble oppdatert i fjor.  

2. trinn tar «utfordringen». 

9. Trafikksikkerhet (arbeidsgruppe – Amra og Tore) 
Oppdatering fra arbeidsgruppe i forhold til innføring av 30 km grense rundt skolen. Kontakt etablert med bymiljøetaten 
som ikke har midler til å gjennomføre skilting før i 2018. Arbeidsgruppe vil fortsette det gode arbeidet med målsetning om 
å få på plass skilt så snart som overhode mulig. 
 
Kort gjennomgang av klassekontaktenes rolle i forhold til trafikkvakt ordningen – til informasjon. 
 

10. Rekruttering av medlemmer til arbeidsgrupper - FAU 2017/18 
Vil bli sak på neste FAU møte. Tekst fra forrige referat: 

- Arbeidsgruppe: Vil bli etablert på neste FAU møte. FAU medlemmer på mellom og ungdomstrinnet bes om å 
identifisere mulig frivillige fra foreldregruppen til dette viktige arbeidet.  - utsettes 

 
- Skolemiljø, arbeid for positivt og inkludering skolemiljø - forbygge mobbing, utestengelse, mm. – på tvers av alle 

trinn. Arbeidsgruppe: 4A Lars +  7B Maria Bonadei 
 

11. Korps, status etter flytting 
Status på neste FAU. 

12. Eventuelt (Lars) 
Oppfordrer til å melde seg for å utarbeide retningslinjer for midler oppspart på skolens arrangementer. 
 
Foreldreundersøkelsen ligger ute på skolen hjemmeside. Dessverre er det en del foreldre som føler at barna deres ikke 
har det bra. Det var ca 50% svarprosent, men likevel er det et antall som mener deres barn ikke har det bra på skolen. 
Dette bør alle foreldre merke seg. 
 
Diskusjon rundt FAU og foreldrerepresentanters rolle i skolemiljøsaker. Viktig at vi alle også gjør noe i våre respektive 
klasser. Hvordan kan vi som FAU sikre at det jobbes strukturert med dette både fra skolen og foreldrenes siden.  
 
 
 
 
 
 



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

1 Cathrine Seljetun Edberg Mahuruk Ali Siri Kloster 
2 Amra Koluder Torstein Burkerud Elisabeth S Koren 
3 Cathrine Gruntvig Mariann Naqvi  
4 Bente Tjernshaugen Gry Gjermundsen Annar Bøhn 
5 Tore Andersen   
6 Ulf Hordvik Tilstede   
7 Sigrid Engeland Maria Bonadei  
8 Anniken Hauglund Maryam Faridpouya  
9    

10 Jon Erik Reinhardsen Gry Hovland  
 


