
 

Referat fra FAU-møtet 

Onsdag 4. september 2019 

Klasserom 2 etg, hovedbygget Uranienborg skole kl 17:30 – 19:00 
 

 

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

 

2. Informasjon fra skolens ledelse ved Rektor (Randi) 

• Lykkelige for å være på plass i nytt bygg og å alle trinn samlet på samme skole. Pakker fortsatt ut, må be om litt 
tålmodighet – det er både tid og organisering som skal gjøres (må bli kjent med den «nye» skolen). 

• 1– 3. trinn nede i første etasje. I første etasje vil det bli «Urra Stubben» - et lite bibliotek / grupperom i hjørnet.  

• Flere rom som vil få nye bruksområder. Bla vil elevrådene få eget «kontor». 

• Det jobbes med å etablere fellesaktiviteter for mellom- og ungdomstrinnet i skolefri. Inkluderingsledere spesielt 
på mellomtrinnet. Ungdomstrinnet vil ha aktiviteter i hallen. 

• Det jobbes med forsalg om å starte kor 3 & 4 + mellomtrinnet, lærere har sagt seg villige til bidra. 

• Veldig fornøyd med årets lærerstab. 

• 6 og 7. trinn er i det gamle AKS bygget selv om de yngste fortsatt benytter Harelabben. Ikke noe problem 
praktisk. 

• Alle klasser har «sitt» klasserom. 

• Om hovedregel har alle samme pauser. 
o 1-3 er på Harelabben 
o Ungdomstrinnet har kun lov til å være utenfor skolen område i Storefri. 

• Har hatt møte med FAU-ledelsen om videre samarbeid.  
 

3. Informasjon fra Driftsstyret (Randi) 
Ikke hatt Driftsstyremøte enda. 

 

4.  Urra Festivalen (Tore og Torstein) 
Urra Festivalen: Feiring av “ny” skole – kun gøy og feiring!! 
Området rundt Harelabben blir serveringsområde. Ber om sjokoladekaker fra foreldre / elever. 
Flere frivillige organisasjoner vil ha stand (SALTO mm), BMIL, Urra Basket og flere.  
Dørene åpner 12:30. Program ferdig 17:30. 
Konferansier og DJ – kontinuerlig lyd fra senen, Adelen avslutter. 
Fullt program ligger ute på Urrafestivalen.no. 
Pga sikkerhet stenges skolegården og det er billettsalg for voksne.  
I morgen vil alle elever og ansatte få festivalbånd (gratis inngang). 
Krever en del frivillige til vakthold mm. Mangler ca 10 personer. Vil du bidra? Send mail til Torstein. 
Håper å få sende ut en skole-SMS, ønsker at så mange som mulig deltar på festivalen.  
Det er pt 770 elever på skolen. 
Håper å selge 500 billetter. 
Har søkt bydelen om frivillighetsmidler (avgjøres 10. september) 
BURKELAND@BURKELAND.NO 
 
Fantastisk innsats fra arrangørene!! 

 
5. Trafikkvaktordningen (Ida). 

Trafikkvakt ordningen – lister er satt opp.   
Det er 3. trinn som har ansvaret for gjennomføringen, men alle foreldre fra 1 til 4 trinn skal stå trafikkvakt. 
Selv om det ikke er avklart om skolen skal ha skolepatrulje bør vi uansett starte vaktordningen.  
3 foreldre skal stå vakt hver dag. 
 
De to viktigste overgangene er Joker (hvis ikke skolepatrulje) og krysset Holtegt. / Briskebyveien. 
OBS: Det har allerede vært noen «episoder» med el-sparkesykler. 
Viktig å forsøke å få ordningen i gang fra frøste skoleuke (huske på til neste skoleår). 
Tips: kall inn via Outlook med «reminder». 
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6. FAU 2019/20 (Lars og Kristin) 

Prioriteringer: 

• Bidra til godt skole-, elev- og læringsmiljø - styrke samhandling mellom foreldrekontakter og kontaktlærer og 
mellom FAU og skolens ledelse   

o Samarbeidsmøte foreldrekontakter og lærere – kommer. 
o Jobbe videre med informasjonsutveksling, hva fungerer godt osv. 

• I tett samarbeid med skolen få på plass et lavterskel fritidstilbud i skolens lokaler en gang i måned  
o Siri og Hanne Marit jobber videre med dette 
o Gruppe vil bli valgt når nye foreldrekontakter er på plass. 

• Sikre en god introduksjon for nye foreldrekontakter og tidlig oppstart av FAU arbeidet 

• Arbeidsmåte – antall møter og fokus 
o Litt lange agendaer – større fokus med flere saker 
o Rapportere på årshjulet kun ved avvik 
o Samarbeid hjem/skole burde ha større plass 
o Siste del av agendaen delt på grupper (ungdomsskolen / mellomtrinn / småskolen) 

• Etablering av arbeidsgrupper 

• Samarbeid mellom trinn (vaktordninger på skoleball mm) 

• Invitere forebyggende enhet på Majorstuen til et FAU møte. 

• Holde informasjonsmøte for nyvalgte foreldrerepresentanter i forkant av neste formelle FAU-møte. 

• OBS: Osloskolen har sendt ut nytt rundskriv: juridisk har ikke skolene lov til å sende ut kontaktlister – 
gjelder alle skoler! MEN: Foreldrene kan selv samle inn informasjon og sende ut i klassene. Tips: 

o Lag lister til foreldremøtet som fylles ut under møtet 
o Lag google-skjema og be lærer sende ut slik a de som ønsker å står på listen kan melde seg på 

 

7. Informasjon til foreldregruppen  
Alle referat bør ligge på skolens hjemmeside (er oppdatert per nå). 
Kan også innkallingen legges ut der? 
Kan skolen sende ut referatene via skoleappen? 
Markere sakene med år (slik som det gjøres i DS) 
Kort mail fra FAU leder som kan videresendes til hele klassen. 
 
8. Foreldremøter (Lars og Kristin)  

Starter opp i uke 37. 
Ta kontakt med lærer på trinnet for å sjekke om det er noe spesielt som bør tas opp. 
- Understrek viktigheten av foreldrenettverk, vennskapsgrupper, fellesbursdager mm 
- Valg av foreldrekontakter – sende ut litt fra FAU om mandatet for foreldrekontakten++ (egen mail for å skape 
entusiasme - Lars). 
 
8. Natteravn (Kristin) 

• Koordineringen av natteravn ligger hos 9.trinn. Koordinator er Kristin. 

• Natteravnkoordinator deltar på 8. trinns foreldremøtet i høst 

• Natteravnkoordinator deltar på 7. trinns foreldremøte våren 2020. 
 

9. Erfaring oppstart nytt skoleår (Lars) 
Innspill fra salen: 

• Inndeling nye klasser i 8. trinn (dette skulle leses opp i skolegården, men flere fant dette på Fronter uken før 
skolestart) – sende forsalg til administrasjonen om å evaluere prosessen rundt inndeling og informasjon om nye 
klasser, ta inn erfaringer fra foreldrene slik som det ble gjort etter 1. trinns inndeling i fjor. 

• Flott overgang fra barnehage til skole. 

• Første dag 1. klasse: Foreldre får ikke hilse på lærerne, får ikke bli med inn. Dette ble opplevd som utrygt for 
noen av barna. 

• Barna har ikke fått sjansen til å bli kjent med den nye skolen (ingen omvisning). 

• Foreldremøte tettere på skolestart ville kunne demme opp for en del bekymringene og spørsmål fra foreldrene. 
 
10. Eventuelt 
Ingen saker. 
 

 
 
FAU-møter 2019/2020: 
Onsdag 04.09.2019 
Kommer 
 
Møter med kontaktlærere 2019/2020: 
Kommer 



 

Tilstede (ikke oppdatert med nye navn fra valg av ny rep høsten 2019) 

 
 
 
 
 
 

 
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     Cecilie Andersen, lærer 
Marianne Bruvoll     Tonje Anfinnes, lærer 
 


