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Referat fra FAU-møtet 

tirsdag 21. januar 2020 

Kulturrommet (gamle gymsal), Uranienborg skole kl 17:15 – 18:15 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (Lars)
Godkjent

2. Informasjon fra Rektor om aktuelle tema (Randi)
Marianne Embretsen (undervisningsinspektør småbarns trinnet) og Lars Andre Dalseth (undervisningsinspektør
mellomtrinnet) deltok også under rektors informasjonsinnlegg

Randi har informert om den nye Urraklubben i alle klasser på mellomtrinnet.

Skolekor startes opp også for 2-4 trinn, mandager 15:30-16:15, 5-7 trinn har skolekor tirsdager 15:30 – 16:15

3. Informasjon fra Driftsstyret (Randi / Kristin)

Ny pedagogisk plattform er vedtatt for perioden 2020-2023. Det kommer ny læreplan fra Høsten (august
2020 1-9 trinn). Den nye lærerplanen finner dere her: https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/

Stikkord:

• Tverrfaglighet

• Dybde læring

• Færre kompetansemål

Elvelangs plasser meget godt inn i den nye læreplanen 

Økonomien er bedre enn i fjor og budsjettet er godkjent. 

4. Kort gjennomgang av referatet fra forrige møte (Lars)
Ingen kommentarer.

5. Dagens møte mellom kontaktlærer og foreldrekontakter

- Beslutninger og læringspunkter
Lærerne synes det var en fin kanal og kommunisere på 
En bred og god plattform 
At vi satt trinnvis og hadde fokus på trinnet var meget godt dette gav et godt perspektiv. 
Bevare foreldrekontakt hele veien opp til 10 trinn er meget viktig dette særlig med tanke på 
inkludering da det er høy mobilitet spesifikt på 10 trinn. 

- Hvordan bygge videre på møtet opp mot foreldremøtene (se under)
Det er viktig at alle er enig i hva man vill få ut av foreldremøtet ikke bare felles på trinnet, men 
også i klassen. 
Man må være god på å spørre lærerne og det er viktig med åpne kanaler. 

- Hva kan FAU i tillegg gjøre for å bidra til at møtet får ønsket effekt på samarbeidet skole hjem
Skape arenaer for å gjøre det enklere for foreldrerepresentanter å kommunisere på tvers av 
trinnet med lærerne 
Lars og Maria (FAU) lager en oppsummering av møtet mellom kontaktlærere og foreldre som 
behandles i neste FAU møte 
Lars og Maria (FAU) vil i etterkant av diskusjon i FAU gå i dialog med skolens ledelse om 
hvordan vi sammen tar arbeidet for et godt hjem-skole samarbeid videre. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/
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6. Urra festivalen – veien videre  

- 2019 gjengen har tilbudt seg å ta ansvar også for 2020 (Tore og Torstein) 
Her er det fortsatt behov for å rekruttere flere som kan jobbe med sponsorer: 
Hvordan sørger vi for at folk blir med på å arrangere 2021 som har arrangert i 2020 (den røde 
tråden)? Gruppen trenger hjelp med sponsing, men vi utfordrer dem på at de blir en bredere 
involvering som kan sørge for kontinuitet. Lars (FAU leder) tar dialogen videre med de ansvarlige. 

 

7. Status aktiviteter - FAU årshjulet 

- Skoleball 10. trinn 
Skal avholdes 31. januar 2020 de har fått med seg foreldrevakter fra andre trinn men mangler noen 
vakter. Ballet skal holdes på menighetshuset. 
 
- Vennegrupper 1. - 6. Trinn 
FAU minner vil gjerne påminne foreldrene om vennegrupper slik at dette fortsetter, FAU mener at 
vennegrupper er viktig og bidrar til inkludering.  
Sende gjerne ut vennegruppelisten på trinnets Facebook grupper eller på andre måter til foreldrene 
i klassen, på nytt, for å sikre at alle får det med seg. 
Det er ønskelig at FAU leder og/eller annen foreldrerepresentant, for eksempel Tinka, kan repetere 
hvorfor det er så viktig med vennegrupper med alle trinnene på foreldremøtene. FAU ved Lars tar 
saken. 
Det er også vennegrupper på 8 trinn. Kan være litt fint om man opp i trinnene tenker utenfor 
boksen da det kan være vanskelig å ha vennskapsgrupper på de eldre trinnene. Det er veldig viktig å 
i hvert fall invitere.  Viktig at man tilbyr. Urraklubben kan være en fin anledning til å holde 
vennegruppe før gjennom å invitere til pizza eller noe annet i forkant. Det blir da en naturlig måte 
og avholde en vennegruppe.  
 

8. Temakvelder for foreldregruppen i samarbeid med skolen/bydelen 
Alle foreldrene satte seg i grupper trinnvis for å diskutere: 
 

- Ambisjonsnivå 
- Organisering 
- Mulig tema 

 
Tilbakemelding fra Barnetrinnet (1-4): 

• Hvordan kan vi styrke ungdommen: SALTO 

• Nettvett (barnevakten) 

• Klassemiljø  

• Trafikkvett (barn OG foreldre) 

• Sekkepost – hvordan snakke med barn om vanskelige ting 
(vold/utenforskap/mobbing/seksuelle overgrep) 

• Relasjonsbygging 
 
Barnetrinnet etterlyste tydelig informasjon angående lærerbytter. Informasjonsdeling og 
kommunikasjonskanaler må være gjennomtenkt. En kommunikasjonsplan burde utarbeides 
 
 

 
Tilbakemelding fra mellomtrinnet: 

• Forberedelser til ungdomstrinnet  

• Motivere barnene til å lese aviser skjønnlitteratur osv. Foredrag fra Deichman.  

• Sosiale medier  

• Tema Narkotika  
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Tilbakemelding fra Ungdomstrinnet: 

• Hedvig Montgomery 

• Sosiale medier og sosial omgang  

• Foreldrerollen: ungdomsforelder.  

• Forelder som rollemodeller hvordan kan man gjøre ting annerledes som forelder.  

• Grensesetting sosiale medier/gaming 
o  Forslag: Telenor har gode digitale opplegg  

•         Foreldrekursing. Erfaringsdeling – reisen i utvikling  
 

Forslag: temakveld «årshjul» slik at dette ligger fast i samarbeid med skolen. Lars og Maria (FAU 
leder, nestleder) setter seg ned og ser på et årshjul med 2-3 temaer. Det er viktigere å finne et godt 
tema med gode foredragsholdere istedenfor flere foredrag som ingen er interessert i. Dette for å 
trekke til seg flest mulig deltakere. 
 

9. Informasjon fra FAU leder og nestleder om aktuelle tema 
Neste gang. 

- 
10. Annet 

Det er viktig å sikre at FAU møtene blir kalt inn i god tid for å sikre høy deltagelse.  
 

Det er kommet flere tilbakemeldinger angående uro ved spising på Bessa og tull i garderobene 
(melk i jakkelommer og andre rampestreker) når det er AKS. FAU representanter har også mottatt 
spørsmål / kommentarer på garderobevasken i forbindelse med juleferien. Marianne og Lars er 
informert og vil undersøke sakene.   
 

FAU-møter 2019/2020: 
Onsdag 04.09.2019   Torsdag 10.10.2019 
Mandag 11.11.2018 – Fritidstilbud   Mandag 02.12.2019 
Mandag 21.01.2020 – 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: 
Tirsdag 21.01.2019 – forberede foreldremøte 
 
Tilstede: 
 

Trinn A A B B C C trinn 

Navn   navn   navn   

1 Joanna Nissen-Meyer X 
Line Støvre-Flåtteng 
 X 

Gunn Hildrestrand 
 X 

1 

1 
Silje Vigerust Vinjar 
 

 
Anna Yevseyeva 
  

Celia Sundt 
 X 

1 

2 
Helene Ree Ruden 
 

 
Torill Møklebust 
  

Ulf Hordvik 
 X 

2 

2 Anette Thorendal  Edle Blomquist  X Ingrid Amdam   
2 

3 Ida Håndlykken Kvernstrøm X 
Nina Ulstein 
  X Elin Myrvoll   

3 

3 
Noor Khan 
  

Krister Øie Braute 
 X 

Ginette Ahuja 
 X 

3 

4 Stine Melfald  Alf Gunnar Nygjerde  Alanne Solberg  X 4 

4 Simen Fure Jørgensen X Jannicke Berle X Siri Wadd Henrichsen  4 

5 Hilde Bekier-Larssen  X Kaia Huus  
  
Siri Kloster    

5 

 Nina Hauge  Lisa Golden     

6 Maria Strand  Thorbjørn Nymo   Harald Martin Thiis-Evensen X 6 

6 Sigrid Vogt Søholt  Marius Halvorsen X Hyosun K Dommersnes   6 

7 Arne-Jørgen Auberg   Rune Mørck Wergeland  Geir Knutsen   

mailto:celia.sundt@gmail.com
mailto:helenerr@gmail.com
mailto:noor.khan@hotmail.com
mailto:fuglane@gmail.com
mailto:rmw@wask.no
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7 Jon Land X    Lars Armyr  
7 

8 Hanne Marit Svensrud  Isabel Nesse Bjørklund X Marthe Espolin Sletmo 
X 8 

8 Gry Gjermundsen X Benedicte Waage X Jørn Ola Birkeland 

  8 

9 Sigrid Engeland X Line Nilsen X    9 

9 Natasja Helena Marie Harung  Johannes Goa Ludvigsen    9 

10 Jenny Enzell  Karin Rasmussen      10 

10 Cathinka Narverud          10 

Leder Lars Andreas Skari X           

Nest 
leder Maria Strand X         

  

 

 
 

 
FAU  
Leder: Lars-Andre Skari     Nestleder: Maria Elisabeth Strand 
 
Driftsstyret  
Foreldrerepresentant: Thorbjørn Nymo  Foreldrerepresentant: Harald Tolleshaug 
1. vararepresentant: Maria Elisabeth Strand           2. vararepresentant: Lars Andreas Skari 

3. vararepresentant: Linn Øhrbom Fretheim  
 
SMU  
Foreldrerepresentant: Maria Elisabeth Strand 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 
Må velges 

mailto:hmsvensrud@gmail.com
mailto:marthespolin@gmail.com
mailto:jornola.birkeland@gmail.com

