
 

Referat fra FAU-møtet 

Onsdag 12. juni 2019 

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

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (Lars) 
Godkjent. 
Velkommen til skoleårets siste FAU. 

 

2. Informasjon fra skolens ledelse ved Rektor (Randi) 

• Større og større pågang av elever som søker seg plass på Uranienborg. 

• Første trinn settes sammen fra starten av, henter inn mer informasjon i forkant fra barnehagene mm. 

• Vil ikke økes fra 2 til 3 parallell der det ikke er 3 i dag. Til høsten er det første gang 8. trinn får tre-
parallell. 

• Alle lærere og ansatte pakker ned alt som skal beholdes og fraktes over i hovedbygget. Det gamle 
gymbygget tilpasses spesialrom og ikke klasserom slik som i dag. 

• Nesten alle lærer for neste skoleår er nå på plass. Målet er at alle skal få beskjed om sin kontaktlærer 
før ferien. Lite endringer på 1-4. trinn, noe endringer oppover. 28 elever per klasse er maks. 

• Leksehjelp vil bli gitt på mellomtrinnet, Ikke helt avklart hvordan dette blir til høsten. 

• Ved ny klasseinndeling (8.trinn) – tenk litt som i første klasse – viktig å møte hverandre!! Ha flere 
foreldresammenkomster så kommer det noen hver gang og nettverket bygges sakte men sikker ut til å 
dekke alle. Inkluder alle!! Begynn tidlig med dugnadsarbeid til 10. klassetur – det skaper også samhold 
på tvers av klasser. 

 

3. Informasjon fra Driftsstyret (Randi) 
Økonomien er fortsatt strengt anstrengt. Det strammes inn på støttepersonale for å oppfylle lærenormen. 

 
4.  Oppfølging av møte mellom FAU og skolens ledelse  
- rektor og inspektørene (Arbeidsgruppe: Marte, Line, Kristin og Lars) 

• Det er ønskelig å styrke dialogen mellom: 

• Kontaktlærer og foreldrerepresentanter; og FAU og skolens ledelse 

• FAU vil sette seg ned å utarbeide en oversikt over: 

• Hva som fungerer godt og hva vi ønsker mer av 

• FAU ønsker å gå i dialog om hvordan infosiden pr trinn og FAU siden på hjemmesiden til Uranienborg kan 
brukes fremover 

• FAU ønsker å avklare rollen til foreldrekontakten i samarbeide med skolen 

• Arbeidsgruppen levere et diskusjonsgrunnlag til neste FAU. 

• Arbeidsgruppen utvides med Hanne Marit 7C, Edle 1B, Siri 2C. 
 

• Oppfordrer alle foreldre til å inkludere nye barn og foreldre ved skoleårets start, det vil bli mange nye. 

• Om mulig bør klassekontakten søke å få kontakt med de nye foreldrene allerede før skolestart – FAU ledelsen 
tar opp med skolen for å sjekke om det er mulig å få kontaktinformasjon til nye foreldre. 

 
5. Klassekasse – regler for bruk av midler som er opptjent i forbindelse med arrangementer på skolen (Kristin). 

Skriv sendt ut (vedlagt). 
Pengene skal brukes på trinnet til aktiviteter som inkluderer alle, og i samråd med lærere / skolen. 
Alle må få mulighet til å være med på Polenturen (FAU må avklare hvordan vi skal løse utfordringer med elever 
som kommer til sent før turen – dette finner vi løsninger på). 
Det skal rapporteres til eget trinn og FAU om hvor mye pengene man har og hva penger benyttes til, det skal 
gjøres en erfaringsutveksling på god bruk av midlene. 
Det bør rapporteres på foreldremøtene hvordan midlene benyttes og saldo ved inngangen og utgangen av året.. 
 

6. Urra Festivalen: Feiring av “ny” skole 
 – en festivaldag for bydel med fokus på gode holdninger og inkluderende miljø (Tore og Torstein) 
Møter i denne uken. Litt tungt å organisere og å skaffe frivillige. 
Sende ut ny oppdatert informasjon til alle klassene. Hva kan du bidra med? 
 

 
 



7. 17. Mai feiring (Marte - 5.trinn)  
Lager oppsummering av erfaringer og en «pakke» som kan overleveres til neste trinn. 
Selve 17. mai permen er nå scannet inn og ligger klar digitalt. 
Det har vært erfaringsmøte med skolen og korpset. 
Vil ha et overleveringsmøte i august/september til 5. trinn. 
Det vil bli møte med skolen i april så fort møtet om hovedtoget er avholdt. 
Evaluering av hovedtoget er også gjort. 
Veldig gode tilbakemeldinger på arrangementet. 
Inntekt på 26.000 og ca 7000 i kostnad (valgte å leie inn ekstra stoler og bord). 

 
OBS: Det er også laget et opplegg fra julegrantenningen. 

 
8. Elvelangs 

Ansvaret ligger hos 7.trinn (8.trinn i 2019/2020). 
Kristin sørger for at erfaringer fra forrige år overleveres. 
 

9. FAU året 2018/2019 
Forsalg om å opprette en dropbox der alle FAU papirer legges (erfaringsrapporter, referater mm) 
Valgkomiteen aktiveres i august, valg holdes høsten 2019. 
 
Bruk av flerbrukshallen – barne- og ungdomsidrett for skolens elever (Ulf og Joanna) 
- Undergruppe av Urraturn – basket. Mulig å starte andre grupper. 
 
Fredagsklubb på Urra / Gjenåpning av klubben:  
- Eventuelt samarbeid med Frogner bydel 
- Vil treffe 5 – 7. trinn (dagens 4 – 6 trinn). 
- Trekke på det bydelen lovet da Klubben ble lagt ned. 
- Siri 2C følger opp, informasjon om nedleggelse av Klubben mm oversendes. 
 
10. Saker for FAU høsten 2019 
Korps: status og veien videre 
Bør dagens ordning med informasjon via foreldrerepresentanter forsterkes eller fungere den godt nok?  
Oppfølging av møtet mellom FAU og skolens ledelse 
Erfaringsutveksling rundt Polentur. 
Erfaringsutveksling rundt dugnader. 
Oppfølging oppstart ny skole. 

 

Tilstede 

 
 
  



FAUs årshjul (må oppdateres) 

 
 
 

 
FAU-møter 2018/2019: 
Mandag 24.09.2018 – AKS, intro og årsplan   Mandag 29.10.2018 – trinn/fokus møte 
Mandag 26.11.2018 – med inspektører   Mandag 25.02.2019 – status og læring 
Mandag 11.03.2019 – trinn/fokus møte   Mandag 29.04.2019 – med inspektører 
Mandag 12.06.2019 – avslutning og læring   Mandag 23.09.2019 – intro og årsplan 
 
 
Møter med kontaktlærere 2018/2019: 
Mandag 03.09.2018 – bli kjent og forberede foreldremøte 
Mandag 14.01.2019 – forberede foreldremøte 
 

 
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 
 
Tenketanken for inkludering 
Jon Erik Reinhardsen     Cathinka Narverud 
Kaia Huuse     Anne Førde, lærer 
Marianne Bruvoll     Tonje Anfinnes, lærer 
  



SAK til Uranienborg FAU 
 
Dato: 10. juni 2019 
 
Fra: FAU ledelsen v/Lars-Andreas Skari og Kristin Maltau 
 
 
 
 

Bruk av midler opptjent på arrangementer på skolens område 
 
5. trinn har ansvar for leker og aktiviteter i skolegården på 17. mai. Disse midlene skulle i utgangspunktet gå til leirskole i 
7. klasse. Nå dekkes leirskole av det offentlige, og de opptjente midlene har vært bruk litt forskjellig på de enkelte trinn. 
Det er klassekontaktene som i hovedsak administrerer midlene. 
  
Det er i dag ingen rapportering til FAU eller DS om hvordan midlene benyttes, det er opp til det enkelte trinn. Det har de 
siste årene kommet flere innspill til hvordan disse pengene kan brukes, og vi opplever at flere har spørsmål til hvordan 
midler bør brukes og hvordan man skal sikre at midlene tas vare på. Midlene følger trinnet, og påvirkes ikke av endringer 
i klassesammensetningen. Dette gjelder ikke for de tradisjonelle klassekassene der foreldrene betaler inn til sin klasse 
eller sitt trinn, kun midler tjent opp på arrangement på skolens område. 
 
Vi har nå en situasjon der skolens anstrengte økonomi begrenser skolens mulighet til å gjøre noe ekstra for elevene (i 
alle fall om det koster penger). Skolen har tidligere hatt mulighet til å bidra på kveldsarrangement, 10. trinns avslutning, 
deltakelse fra vaktmester / teknisk personell utenfor arbeidstid mm. Skolen har også dekket lærernes deltakelse på 10. 
trinns tur og dekket reisekostnader for elever som ellers ikke ville hatt økonomisk mulighet til å delta på turen. 
 
Forskjellige trinn har valgt å bruke opptjente midlene på: 

- Sosiale arrangement for å bedre klassemiljø, gjennomført i samråd med skolen: 
o Gutte- og jentekvelder med pizza 

o Tur til Tryvann klatrepark 
o Tur til «Fangene på Fortet» 

- Bidrag til 10. trinns ball 
- Skoleavslutninger av forskjellige slag 
- Mat på 10. trinns avslutning / Vitnemålsutdeling 

 
Det har alltid vært ment at midlene skal gå til arrangement for elevene og aktiviteter som fremmer læringsmiljø. og at 
midlene skal brukes i samråd med skolen: 

- på aktiviteter som har som hovedmål å bedre klassemiljø 
- 10. trinns tur (lærerdeltakelse / økonomisk bidrag til alle / økonomisk bidrag til de som har anstrengt økonomi og 

ikke klarer å dekke kostandene for turen) 
- Det skal rapporteres inn til FAU hvordan midlene benyttes jfr FAUs vedtekter § 9. 

 
Foreløpig har ikke FAU etterlevet rapportering eller retningslinjer for bruk av midler, vi mener at skolens økonomisk 
situasjon understøtter at vi følger opp også dette mer aktivt og ber om at alle trinn rapporterer inn sin bruk av midler 
opptjent på skolen område (obs: gjelder ikke klassekassene). 
 
 
Forsalg til Vedtak: 
 
Midler opptjent på skolearrangementer (i regi av skolen eller på skolens område) skal: 

- Benyttes i samråd med FAU / skolen / kontaktlærere for å fremme klassemiljø 
- Benyttes til å sikre at alle elever har mulighet til å delta på tur på 10. trinn 
- Det enkelte trinn skal årlig rapportere til FAU hvordan midlene er benyttet 
- Følger trinnet, uavhengig av endringer av klassesammensetning. 

 
 
 
Vedlegg: 
 

§ 9‐ Økonomi 
FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Midler som har kommet inn 
på arrangementer i regi av en spesifikk klasse/klassetrinn skal fortrinnsvis disponeres i tråd med innstilling fra samme gruppering. 
Alle bevilgninger gjennomføres etter vedtak i FAU, og kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode. Regnskap 
legges frem på vårsemesterets siste møte. 
Vedtatt av FAU, ved Uranienborg skole, 14.6.2017 

 


