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Referat fra FAU-møtet 

Onsdag 10. oktober 2019 

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

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (Lars) 
Godkjent. 
Velkommen til skoleårets «oppstarts-FAU», nå er alle foreldremøter avholdt og nye klassekontakter valgt. 

 

2. Informasjon fra skolens ledelse (Lars Andreas & Kristin) 

• Kjøring og parkering i Kirkebakken (bak adminbygget) – Oppfordre alle foreldre til å ta hensyn når de levere og 
henter, både i Briskebyveien og Kirkebakken. Det er forbudt å kjøre og parkere ved adminbygget. 

• Elvelangs – 8 trinn, skolen har behov for hjelp til å 
o Sette ut utstyr & rydde inn 
o Lån av 4x4 pick up el 

• Bruk av skolen lokaler – Hurtigarbeidende komite, hva ønsker FAU? 
o Juleball - 10. trinn har initiert dialog 
o Juleavslutninger / generelle retningslinjer for lån av skolens lokaler 
o Tinka leder arbeidet, Edle, Ida, Line (9B) + evt Kristin. Korpset vil også bli hørt. 
o Utleie styres av skolen og er allerede diskutert i DS. 

• OD Dagen – har du en jobb til en ungdomsskoleelev 31. oktoer? Gi beskjed til Barbara Piasecka 
barbar0410@osloskolen.no 

• F i Urra foten – skolen ber også FAU om å bidra her 
o Mye stygg ordbruk 
o Voksne må huske at de er rollemodeller 
o FAU foreslår at dette blir tema på vårens foreldremøter 

• Oppslutning på foreldremøter, hva kan gjøres for at fler foreldre stiller på møtene?  

• Foreldrekvelder – kom gjerne med forslag til tema 
 

3. Informasjon fra Driftsstyret (Kristin) 
Første DS 
- Utleie vil bli etablert og man vil se på tilsynsvaktordning 
- Polentur vil ikke lengre bli støtte av skolen, dvs det vil ikke bli gitt fri, ingen deltakelse fra lærere. 

o 17. mai pengene – bør disse spare til en tur på 10. trinn?  
o Opp til det enkelte trinn om de ønsker å arbeide for en tur. 

 

4. Godkjenning av referat (Lars) 
Godkjent uten kommentarer. 
 

5. Urrafestivalen (Lars) 
Supervellykket til tross for litt dårlig vær!!! 
Arrangementet gikki pluss. 
Målsetting om å arrangere dette hvert år: 

- Flere fra årets arrangement er villige til å delta neste år. 
- Rekruttere fra alle foreldre. 
- Gruppe settes ned i neste FAU. 
- Viktig å gi informasjon til de trinnene som evt skal ha et spesielt ansvar. 

Fantastisk innsats fra arrangørene!! 
 

6. FAU Uranienborg skole – gjennomgang av vedtektene (Lars) 
Kort gjennomgang (Vedtekter og årshjul sendt ut.): 
.Et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring 

• Drøfte formen på tilbakemelding elever og foreldre får på elevenes faglige og sosiale kompetanse 

• Et mobbefritt skolemiljø 

• Ta initiativ til sosiale tiltak for elevene 

• Være en informasjonskanal ut til alle foresatte 

• Samarbeide med elevråd, skolens ledelse og ansatte 
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Sikre at vi gjennomfører årshjulet – sette ned ressurser og sørger for dialog med skolen rundt dette. 

• 2. trinn – Julegrantenningen 

• 3. trinn - Trafikkvaktordningen 

• 4. trinn – gjenglemtklær aksjonen / Urrafestivalen 

• 5. trinn – 17. mai leker i skolegården 

• 7. trinn – leirskole (arrangeres og betales av skolen) & Ung og rus 

• 8. trinn - Elvelangs 

• 9. trinn – natteravnkoordinator & vakt på 10. trinns jule/nyttårsball 

• 10. trinn – jule/nyttårsball & trinntur (tidligere Polentur) 
Se årshjulet for fullstendig liste over oppgaver. 
 
Annet: 

• Taushetsplikt. 

• FAU er representert i DS (Driftsstyret), SMU (Skolemiljøutvalget) og Tenketanken (oppnevnes av rektor – 
har rot i arbeidet for inkludering). 

• Merk at FAU har et ansvar for at det er forsvarlig bruk av klassekasser og midler opptjent på skolens 
område (Urra festivalen om fattes også av dette). 

 

7. Klassekontaktens rolle og ansvar (Lars) 
Skriv sendt ut. 
Jobbe for å ha en god dialog med skolen generelt og mellom foreldrene. 
Du har ingen innsynsrett i enkeltsaker. 
KFU – invitasjoner sendes ut, kurs 5. november for alle som sitter i FAU. 
Vi har også mulighet til å være med i møter for FAU representanter i «vår skolegruppe» - skolegruppe F. 
Idebanken for aktiviteter ligger ute på skolen nettside. 

 
8. Trinnvise saker (Lars) 
Barnetrinnet:  
- Trafikkvaktordningen (3.trinn ved trafikkvaktkoordinator) 

- tidspunktet skal endres fra 8.10-8.40 og det settes inn en 4. vakt ved overgangen i Skovveien. 

Ble dette vedtatt slik at det skal gjelde fra og med denne uken 

- Status og erfaringer knyttet til oppstart 2019/2020 
- Hva blir viktig fremover for å sikre godt oppmøte blant foreldre?  
- Fremleggelse av utarbeidet plan 
- Valg av ny trafikkvakt koordinator fra 3 trinn 
 
Mellomtrinnet:  
- Vennskapsgrupper 
- Erfaringer fra tidligere år 
- Hva blir viktig fremover for å sikre god gjennomføring 
 
Ungdomstrinnet:  
- Natteravn og festing 
- Erfaringer fra tidligere år 
- Hva blir viktig fremover 
 
9. Etablering av valgkomite (Lars) 
Følgende roller skal fylles: 
Driftsstyre representanter (2 representanter med 1 personlig vara hver) 
Valgkomiteen lager forsalg til vedtektsendring om nødvendig. 
 
Valgkomite: 
Cathinka Narverud (mellomtrinnet) 
Kristin Maltau (ungdomsskolen) 
Småskole får ansvar for å finne en representant til valgkomiteen. 
 
 
10. Eventuelt (Lars) 
Ingen saker. 
 

 
FAU-møter 2019/2020: 
Onsdag 04.09.2019   Torsdag 10.10.2019 
Mandag 04.11.2018 – Fritidstilbud   Mandag 02.12.2019 – Med inspektører 
Mandag 13.01.2020 – Kontaktlærere Mandag 24.02.2020 – trinn/fokus møte 
Mandag 30.03.2020 –    Mandag 27.04.2020 – avslutning og læring 
Mandag 21.09.2020 – intro og årsplan 
 
Møter med kontaktlærere 2019/2020: 
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Mandag 13.01.2019 – forberede foreldremøte 
Tilstede 

 
 
 

 
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 
 
Valgkomite 
Cathinka Narverud (mellomtrinnet)   Kristin Maltau (ungdomsskolen) 
En representant fra småskolen 
 

 

  
 
 


