
 

Saksliste FAU møte mandag 22. januar 2018 

Klasserom 2 etg, Bygg 3 (gml. Gymbygget) Uranienborg skole kl. 17:30 – 19:00 

 
 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (Lars) 

Agenda har ved en inkurie ikke sendt ut. Innkalling i Outlook er sendt. Beklager dette. 

 

2. Informasjon fra Skolen (Randi) 

 Velkommen til Elin Håkonsen, ny inspektør etter Svein Søvde. Hun er på Fernanda Nissen og dekker 5. – 7. 
trinn. 

 Trafikk: 
o Dette har også vært diskutert i DS, Ny leder i DS er Heidi Fuglesang (Høyre). Hun følger opp arbeidet 

med skilter (30 km sone) i området rundt skolen. DS mener det er viktig at skiltene er på plass senest 
skolestart 2018.  

o DS-leder tar telefonisk kontakt med BYM for å sikre at det vedtaket som er gjort, følges opp før 
skolestart. Hvis ikke hun forsikres om dette, vil DS skrive brev om saken.  
 

 Skolen er bekymret for trafikk rundt skolebussen om morgenene. Det er fortsatt mange foreldre som kjører 
barna til bussen, dette skaper trafikkfarlige situasjoner. Ellers går det bedre på bussene nå. Rektor er i dialog 
med Elevrådet på Ungdomstrinnet og har forespurt om noen av disse ønsker å være med på bussen for å 
supplere assistentene som allerede er med på bussene om morgenen. 

 Budsjett – pga en saksbehandlingsfeil (ble meldt som informasjonssak) er ikke budsjettet godkjent i Byrådet. 
Dermed kunne heller ikke DS godkjenne budsjettet, og tok det derfor til orientering.  

o Forslaget gir Uranienborg nesten 2 mill mindre enn i fjor, selv om det er 25 elever nå. Det vil bli 
dramatisk for Uranienborg og mange andre skoler dersom denne nye modellen vedtas. Det er ikke 
informert om hvordan lærenormen kommer til å slå ut.  

o Skolens ledelse er Ikke komfortabel med situasjonen, men er i løpende dialog med områdeleder og 
avventer foreløpig situasjonen. DS er kjent med at opposisjonen i Byrådet jobber hardt med å få denne 
saken moderert, Skolens ledelse vil holde FAU orientert. 

o Oppropet fra rektorene på de skolene som vil oppleve størst negativ effekt fikk god medie-dekning. 
o Pga midlertidigheten kan man heller ikke leie ut og går dermed glipp av utleieinntekter. Det er også en 

del ekstra utgifter forbundet med at man er på to lokasjoner. (barne og ungdomsaktiviteter har ikke og 
skal ikke betalt leie). Hallen vil ikke være mulig å leie ut, den benyttes av idretten fra kl 16. 

o FAU er i dialog med FAU på skoler som får store nedskjæringer, denne dialogen følges opp. Opprop 
fra FAUene er ble også skrevet som støtte til rektorene. Det ble også holdt en markering i desember 
ved Rådhuset. 

 Byggingen av hallen er fortsatt foran skjema. 

 Elevundersøkelsen 5 – 10 trinn (en gang i året). Ledelsen har gått gjennom resultatene og skal gå gjennom 
dette med lærerne på hvert enkelt trinn. Uranienborg har bla gått ned fra 6,9 til 3,5 på mobbing. Dette er meget 
positivt, men målet er «0». FAU vil få presentert resultatene for hele skolen. 

 Skolens ledelse kaller inn foreldrekontaktene når det er noe spesielt på et trinn, Det har bla vært en spesiell 
situasjon på 6. trinn, her vil 2 nye lærer og inspektør fra småskolen steppe inn. Det er alltid viktig å ha en god 
dialog mellom foreldre/klassekontakter og skolen. 
- Fra salen; Ber om at det sendes ut bedre informasjon til foreldrene når det er endringer i læresituasjonen. 

 Foreldremøtene; det skal ha gått ut invitasjon fra lærerne om gi innspill til foreldremøtene. Klassemiljø/Skolemiljø 
skal opp i alle foreldremøter. 

o Fjerde trinn skal ha foreldremøtene sent, dette for å kunne gi best mulig informasjon om 
overgangen til FN. 

 9. trinn skal delta i et teaterprosjekt, mer informasjon kommer om dette. 9. trinns foreldre er allerede informert og vil 
få ytterligere informasjon. 

 

3. Informasjon fra DS 

Dekket av punktet over. 
 
 



4. Kommende foreldremøter / Skolemiljø 

Det er ikke avholdt SMU siden siste FAU.  
Alle foreldremøter skal dekke skolemiljø. FAU foreslår at det lages et årshjul på hvert trinn der alle aktiviteter for trinnet er 
med (som er ment å påvirke skolemiljøet). 
Skolemiljø er et vidt begrep – hva det er vi faktisk snakker om vil variere fra trinn til trinn. På noen trinn er det større 
utfordring enn på andre, og det er forskjellige aktiviteter som passer for de forskjellige aldersgruppene. Det er viktig at vi 
sørger for å forsterker innsatsen gjennom å samarbeide SMU, FAU, DS og Tenketanken. 
Aktiviteter som er viktig å følge opp: 

- Viktig at foreldre blir kjent tidlig!! Kan ikke understreket viktigheten av dette nok, Blir man godt kjent med 
foreldrene i klassen og på trinnet vil man har fordel av dette gjennom hele skoletiden. 

- Hold på vennskapsgruppene gjennom hele småskolen. 
- Ta imot 1. trinns foreldre på en god måte: Alle 1. trinn fikk besøk i foreldremøtene fra rep fra andre trinn – 

understreke viktigheten av å holde foreldretreff mm. Karin Rasmussen tar dette oppdraget på vårens 
foreldremøte. 

 
Viktig at det er forutsigbart og dermed lettere å få med foreldrene på for eksempel møter om nettvett, rusforebygging osv. 
Foreldrene bør kunne være med og skape en erfaringsarena. Dialogen mellom skole og skole og hjem er ekstremt viktig 
og er et ansvar som ligger på begge parter. God dialog og forutsigbarhet er nøkkelen til at det skapes et trygt skole- og 
(ikke minst) læringsmiljø. 
. 
Rektor har foreslått å ha møte mellom foreldrerepresentantene på trinne og lærerne (for hvert trinn), oppstart til høsten. 
 
Mulig vi bør ha et FAU-møte i feb for å følge opp erfaringene fra foreldremøtene, FAU leder kommer tilbake på dette. 
 
 

5. Erfaring Julegrantenning (2. trinn) 

Erfaringsskriv kommer. Trinnet har fått positiv feedback etter arrangementet. 
 

6. Status 10. trinn skoleball (10. trinn) 

10. trinn holdt et veldig hyggelig nyttårsball i forrige uke. Trinnet fikk låne det nye «Biblioteket». En flittig foreldrekomite 
sørger for en hyggelig ramme. Egenandelen ble 300 siden det fortsatt var penger igjen i kassen etter 5. trinns 17. mai 
arrangement. Det var servering, DJ og fotograf. Truls Wagner var tilstede hele kvelden (han var også brannvakt). 
Meget vellykket – oppfordrer til å gjøre det til en tradisjon å ha ballet på skolen. Elevene var veldig fornøyde. 40 av 45 
deltok. Ingen uheldige episoder. 
 

7. Status Trafikksikkerhet (Amra, Tor) 

Det er dessverre vanskelig å få til trafikkvakt. Må fortsette å ha fokus på dette. Det skal være 3 foreldre hver dag. Noen 
foreldre har reagert på at dette ansvaret tas av foreldrene, føler ikke at det fungerer godt nok. Dette er det beste vi kan få 
til. Politiet er klar over at det er uoversiktlig og trafikkfarlig rundt Uranienborg, men har ikke kapasitet til å være ved 
skolen mer enn et par tre ganger i løpet av et semester.  
 
Skolepatrulje er heller ikke et alternativ, både fordi de eldre elevene som står skolepatrulje går på FN, og fordi de kun 
kan stå ved overgangen ved Joker (eneste overgangen som er vurdert sikker nok for skolepatruljen). 
 

8. Nattravn (Kristin) 

Nye vaktlister har kommet, alle trinn vil få tilsende informasjon om hvilke datoer de skal gå. Det er 8 – 10 trinn som går 
nattravn. Dersom det er andre trinn som har lyst til å stille er dette bare positivt. Nattravn gir en god mulighet til å bli kjent 
med nærmiljøet og foreldre fra andre skoler. 
 
 

9. Korps, status rekruttering (Kristin) 

Hovedutfordringen er rekruttering. Trenger hjelp til å spre informasjon om korpset og hvilket tilbud de har til barn i alle 
aldre. 
Ny rekrutteringsflyer kommer med invitasjon til aspirantenes øvelse i kriken. Ber om at alle videresender den – spesielt i 
1 – 4 trinn. Dersom det er eldre elever som har lyst til å spille i korps finner vi gode løsninger for dem også. 

 
           

10. Eventuelt 

Psykologisk førstehjelp – kommer på neste FAU 

Oppussing og flerbrukshall – må bli flinkere til å følge opp dette og de innspillene som kommer. FAU ledelsen lover å 
skjerpe seg! 



 

 
Tilstede:  

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

 A B C 

1 Cathrine Seljetun Edberg Mah Rukh Ali Siri Kloster 

2 Amra Koluder Torstein Burkeland Camillia C 

3 Cathrine Gruntvig Mariann Naqri  

4 Bente Tjernshaugen Gry Gjermundsen / Torbjørn Nymo Kristi G Bache 

5 Tore Andersen Joanna Nissen-Meyer  

6 Ulf Hordvik   

7 Sigrid Engeland Maria Bonadei  

8  Karin Rasmussen  

9 Paal Sletten Wolf Lorenz  

10 Jon Erik Reinhardsen Gry Hovland  

 
 
 

 

FAU-møter 2017/2018: 
Mandag 25.09.2017    Mandag 30.10.2017 

Mandag 27.11.2017    Mandag 22.01.2018 

Mandag 12.03.2018    Mandag 23.04.2018 

Mandag 04.06.2018    Mandag 24.09.2018 
 

 
FAU  

Leder: Lars-Andre Skari     Nestleder: Kristin Maltau  
 
Driftsstyret  

Foreldrerepresentant: Kristin Maltau (nestleder)  Foreldrerepresentant: Marthe Kolsrud Rønning  
1. vararepresentant: Thorbjørn Nymo   2. vararepresentant: Jørund Torjussen  

3. vararepresentant: Linn Øhrbom Fretheim  
Politikere: Heidi Fuglesang, Bydelen/H (Leder), Jørn Boretti, Bydelen/A, Anne-Louise Christiansen, Bydelen/Frp. 
Ansatte: Anne Førde, Bitte Tolleshaug 
Elever: Kristin Viken Taksdal, Erika Ravn-Christensen  
 
 
SMU  

Foreldrerepresentant: Marthe Kolsrud Rønning  Personlig varamedlem: Maria Bonadei 
Foreldrerepresentant: Thorbjørn Nymo   Personlig varamedlem: Bente Tjernshaugen 
 
Tenketanken for innkludering 

Jon Erik Reinhardsen     Cathinka Narverud 
Kaia Huuse     Anne Førde  
Agnes Tyldum 
 

 
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 
 

 


