INNKALLING TIL FAU-MØTE
FAU-møte avholdes mandag 11. juni 2018, Uranienborg skole.
Kl 17:30 – 19:20
(Møtet vil finnes sted i gamle gymbygget – 1.etg.)
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Informasjon fra Skolen
Informasjon fra Driftsstyret
Kort rapport fra 17. Mai arrangement (5. trinn)
Høring - Utkast til retningslinjer for kameraovervåkning (Oslo Kommune
Utdanningsetaten)
6. Arbeidet med å styrke skolemiljøet
a. Sommeravslutning
b. Holdningskampanje
c. Møte mellom klassekontakter og lærer på trinnene (høsten 2019)
7. Tilbakeblikk på FAU arbeidet i 2017/2018
a. Hva fungerte bra
b. Hva bør vi endre på
c. Hva bør vi ha fokus på i 2018/2019
8. Trafikksikkerhet
a. fartsgrense og skilting
b. forslag om flytting av trikkestopp
9. Kort status Nattravn (Kristin)
10. Kort informasjon fra FAU leder og nestleder
a. Oslo Kommunale Foreldreutvalg
b. Valg i FAU – 2018/2019
c. Aktivitetstilbud for elever høsten 2018 – ettermiddag og kveld
11. Eventuelt
I tillegg til FAU representanter så vil innkallelsen gå til alle foreldre som sitter i styrer og utvalg som
jobber for et positiv og inkluderende skolemiljø ved Uranienborg skole.
Vel møtt!
Lars-André Skari
FAU-leder
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SAKSDOKUMENTASJON
til FAU-møtet mandag 11. Juni 2018

Sak 2: Informasjon fra skolen
Finn vedlagt godkjent ordensreglement.
Sak 5: Utkast til retningslinjer for kameraovervåkning (Oslo Kommune Utdanningsetaten)
FAU har blitt invitert til å kommentere utkast til nevnte retningslinjer utarbeidet av Utdanningsetaten.
Finn vedlagt utkast til retningslinjer for kameraovervåking.
Forslag til vedtak/kommentar:
FAU ved Uranienborgskole mener at bruk av kameraovervåkning bør begrenses i størst mulig grad
og mener at utarbeidet retningslinje, hvis håndhevet på en konservativ måte, legger opp til dette.
Videre finner vi det naturlig at det legges inn et punkt om at både skoler som vurderer å søke og
Utdanningsetaten (i tvilstilfeller) bør søke råd hos datatilsynet, i tillegg til Politiet. Det er positivt at
retningslinjer legger sterk vekt på Involvering av elever og foresatte (avsnitt 6) samtidig mener vi at
det ikke er nok at søker kan dokumentere at det har vært involvering. Vi mener at innspill /
vurderingen til MBU, AMU, elevråd, FAU og DS må fremkomme av søknaden som oversendes til
Utdanningsetaten.
Innspill og forslag mottas i løpet av FAU møtet.
Sak 7: Tilbakeblikk på FAU arbeidet i 2017/2018
FAU inviteres til å gi tilbakemeldinger og identifisere læringspunkter slik at vi i fellesskap kan sikra at
FAU ved Uranienborg Skole kan bli en enda viktigere og bedre bidragsyter i å sikre godt skole og
læringsmiljø for alle elevene ved Uranienborg Skole. Finn under en liste med punkter som har
kommet opp i løpet av året og som FAU muligens ikke har hatt kapasitet til å følge opp på en
fullgode måte:
• Bidra til å at skolen utarbeider og tilgjengeliggjør retningslinjer for lån av skolens lokaler
• Utarbeide retningslinje for klassekasser slik at det blir mer åpenhet og bedre sporbarhet
hvordan disse brukes (ref. FAU reglementet)
I tillegg til disse punktene foreslås det at diskusjonen organiserer ihht til følgende:
a. Hva fungerte bra
b. Hva bør vi endre på
c. Hva bør vi ha fokus på i 2018/2019
Innspill vil bli benyttet som grunnlag for utarbeidelse av forslag til årshjul og prioriteringer for
skoleåret 2018/2019 samt til ferdigstillelse av aktivitetsrapport 2017/2018.
Sak 8: Trafikksikkerhet
b. Forslag om flytting av trikkestopp
Som det fremkommer av utsendt informasjon og skissen under foreslår Ruter å slå sammen
Briskeby og Riddervoldsplass trikkestopp og flytte denne mot krysset ved Riddervoldsplass. Dette
innebærer med stor sannsynlighet at trikken vil ha større fart i fotgjengerovergang utenfor skolen
enn den har i dag. Dette kan medføre en økt trafikksikkerhets risiko.
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Med overnevnte som bakgrunn bes FAU vurdere om vi skal sende inn kommentar til den foreslåtte
flytting av trikkestopp.
Forslag til vedtak/kommentar:
For å sikre at trikken har lavest mulig hastighet ved fotgjengerovergangen utenfor Uranienborg
skole foreslås det at trikkestoppet blir etablert nærest mulig (enten på oversiden eller nedsiden) av
forgjengerrovergangen utenfor skolen.
Innspill og forslag mottas i løpet av FAU møtet.
Sak 10: Kort informasjon fra FAU leder og nestleder
a. Oslo Kommunale Foreldreutvalg
Finn vedlagt skoleårets femte og siste KFU-info. Nyhetsbrevet gir deg som FAU-forelder et kort
innblikk møter og aktiviteter som Oslo Kommunale Foreldreutvalg (Oslo KFU) har vært involvert i de
siste månedene. Vi i Oslo KFU har et ønske og håp om at
- FAU-ledelsene videresender dette til alle sine medlemmer.
- dere oppmuntrer deres medlemmer til å følge oss på https://www.facebook.com/OsloKFU/. Det
gjør at mange kan få informasjon på kort tid. Tanken er at jo flere vi er, jo sterkere kan vi stå som
foreldregruppe (o:
Med vennlig hilsen Marianne Trettenes

Oslo Kommunale Foreldreutvalg
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b. Valg i FAU – 2018/2019
Følgende ble valgt i siste FAU møte 2016/2017:
FAU
Leder: Lars-Andre Skari
Nestleder: Kristin Maltau
Driftsstyret
Foreldrerepresentant: Kristin Maltau
Foreldrerepresentant: Marthe Kolsrud Rønning
1. vararepresentant: Thorbjørn Nymo
2. vararepresentant: Jørund Torjussen
3. vararepresentant: Linn Øhrbom Fretheim
SMU
Foreldrerepresentant: Marthe Kolsrud Rønning
Personlig varamedlem: Maria Bonadei
Foreldrerepresentant: Thorbjørn Nymo
Personlig varamedlem: Bente Tjernshaugen
Av disse var det kun SMU representantene som ble valgt for ett år med tiltredelse 1. januar 2018.
Med bakgrunn i overnevnte er det behov for å etablere en valgkomiteen som kan sette i gang
arbeidet med å jobbe frem en innstilling for SMU representanter for ett år med tiltredelse 1. Januar
2019.
Kandidater til valgkomitéen fremmes på FAU møtet
c. Aktivitetstilbud for elever høsten 2018 – ettermiddag og kveld
FAU ved Uranienborgskole har mottatt forespørsel fra nyetablert Frognerparken IL om å komme til
FAU og informere om idrettslaget og dens aktivitetstilbud. Etter kort konsultasjon ble Kristin og jeg
enig om at det kunne være en god ide å invitere alle klubber og lag i nærområdet med
aktivitetstilbud på ettermiddag og kveld til en felles presentasjon til FAU/Foreldregruppen/Elevene
tidlig til høsten.
Hvis FAU støtter dette forslaget så er det behov for 2 frivillige i fra eksisterende 1. Trinn.
(Bakgrunnen for at vi foreslår at 1. trinn tar denne jobben er at de ikke lenger vil få tildelt ansvaret
for å informere om FAU på foreldremøtene til de nye 1. klassene.)
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