
  

Referat fra FAU-møte   

22. mars 2021  
Virtuelt møte på Teams kl. 18:00 – 20:00  

  

  

  

  

  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden (Leder) Godkjent   

2.      Kort gjennomgang av referatet fra forrige møte:   

Under “Informasjon fra rektor/ledelsen ved skolen”: Skolen vil også se om de kan få til noe for 9.trinn 

innen matematikk, men det vil ikke tas av de 50 000kr til 10.trinn. Under “Ny klasseinndeling mellom 

småskoletrinn og mellomskoletrinn”: Møte med 4. trinns FAU- kontakter og ledelsen ble gjennomført den 

10.02. Møtet er altså allerede avholdt.  

3.   Informasjon fra Rektor/ledelsen ved skolen  

Corona-situasjonen: Covid-19 status smittevern gjør det utfordrende om dagen, men opplever at det går 

relativt bra. Takknemlige for ekstra lokaler på menighetshuset og den nye krypten i kirken, og må 

berømme kirken for veldig positivt samarbeid. Har flere eksterne lokaler, og skal se på enda ett til. 

Ønsker å prioritere at noen fra mellomtrinnet også skal få mest mulig fysisk skole. Vanskelig å få elevene 

til å holde 1 m, men følges ut og inn.   

  
Helsesykepleierne stiller seg til ekstra disposisjon, og det gjør også flere elever som ressursgruppe på 

ungdomstrinnet.  

  
Planlagt “klubbtiltak” på ungdomstrinnet er utsatt pga. karantene.   

  
Klager fra “naboer”: 25-30 stk. (særlig ungdomstrinnet, og kanskje 8. trinn) samler seg i flokk utenfor 

skolen. Dette bør unngås.   

  
Noen foreldre har hatt ønske om at man skal gi mere informasjon om hvem som er smittet. Vi kan 

selvsagt ikke gå ut med hvem som er smittet (personvern).  

  
Misforståelser i karantenereglene ute og går. Viktig at man forholder seg til informasjon fra Smittevern 

Teamet. Både tilsendt skriv fra skolen/smittevern teamet og informasjon som gis når man blir oppringt av 

smittevern teamet.   

  
PC er ankommet til alle på 7 trinn. Fra høsten av finnes det PC er til hele mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet. Ipader: 8 stk. til hver klasse. Det blir skrevet PC kontrakt med eleven, PCn er den 

enkeltes ansvar.   



Ny inspektør mellomtrinnet etter Lars A. Dalseth heter Tine Borg og kommer fra Linderud skole. Ellers er 

nå Cecilie Andersen 5-6 + 8 trinn. Lasse Gulsett har ansvar for 7.trinn inntil inspektør Tine kommer, han 

har også 9.og 10.trinn og mottaksklassene.   
  
Det har vært tilsyn ved skolen. Tilsynet skal sjekke om UDE som skoleeier har systemer på plass som 

kan støtte skolen. Uranienborg skole er med som pilot, som eneste skole i Oslo.   
.  
Tilsynet skal særlig se på følgende:  
- At alle som arbeider ved skolen oppfyller varslingsplikten ved mistanke om eller kjennskap til at 

en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  
- At skolen og skoleeier oppfyller undersøkelsesplikten ved mistanke om eller kjennskap til at en 

elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  
Se Dagbladet: https://www.dagbladet.no/nyheter/apner-tilsyn-mot-oslo-skolen/73555147 
Fra FAU har Maria Strand, Lars Skari og Harald Tolleshaug vart intervjuet.  

  

4.  Informasjon fra Driftsstyret   

Ingen informasjon fra driftsstyret  

5.   Covid-19 informasjon smittevern   

Oppleves godt. Men hvordan lages kohortene? Ønske fra FAU om mest mulig stabilitet, og at man 

kommer sammen med de man kjenner for bedre for bedre smittevern på fritiden.   

6.   Status 17. mai  

Oslo Kommunale Foreldreutvalg utarbeider forslag til 17. Mai-feiring, i samarbeid med Oslos 17. 

maikomité. Det utarbeides et forslag til plan for:  

1. Digitale arrangement som kan gjennomføres av FAU og andre foresatte ved skolene på 17. 

mai.   

2. Alternative inntektskilder for FAU i forbindelse med 17.mai (eks: lotteri, Vipps-støtteordninger)  

3. Mindre fysiske arrangementer med et visst antall deltakere i samsvar med 

smittevernsrestriksjonene (eks: konsert med skolekoret, korpskonsert).  

FAU, ved 5. trinnet (ansvarlig Hilde Maren Schjager), vil også søke samarbeid med omkringliggende 

skoler.    

  

7.   Skoleåret 21/22: Urra Festivalen og Urra klubben. Andre foreldredrevne tiltak som er mulige for                        

å bidra til et godt skolemiljø?   

Urraklubben håper å komme fort i gang igjen så snart smitte restriksjonene tillater det, og Urrafestivalen 

planlegger for festival i august. Urrafestivalen oppfordrer alle som vil bidra til å melde seg. Ta eventuelt 

kontakt med tore.andersen@outlook.com eller Torstein Burkeland på tb@blco.no. Informasjon er sendt 

ut i separat e-post til alle foreldrekontakter.  
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8.   Annet  

Ny klasseinndeling på småskoletrinn til mellomtrinn: FAU etterlyser enda mer informasjon, spesielt 

faglig grunnlag samt plan ift. planlegging og gjennomføring. Vil man ta tilstrekkelig vare på 

relasjoner? Man ønsker også at det kommuniseres bredere ut til barnetrinnet slik at alle som skal 

gjennom denne endringen i fremtiden er godt informert og forberedt.   

  

Bakgrunn for dannelse av kohorter:   

Mange er svært fornøyd med sine kohorter, men noen opplever at dette endres ofte og 

tilsynelatende tilfeldig. Etterspør grunnlaget for dannelsen av kohortene? Antar at dette gjøres så 

optimalt som mulig, lærings- og sosialt. Etterspør at man også ser på de helt nære relasjoner som 

vil gjøre det lettere på fritiden.   

  

Kommunikasjon:  

Det er for tiden stor kommunikasjons mengde via både e-poster og skolemeldingsappen fra skolen. 

Det til tider vanskelig å følge med. FAU har et ønske om at man ser på muligheten for å begrense 

eller kanalisere/effektivisere kommunikasjonen.  

  

AKS:  

Foresatte har inntrykk av at aktivitetstilbudet fra AKS er blitt veldig begrenset. Om mulig vil man 

gjerne ha mere informasjon/dialog rundt dette. Maria Strand (FAU leder) går i dialog med AKS 

leder.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FAU-møter:  
Mandag 27.04.2021           
Mandag 07.06.2021 – avslutning og læring   



Tilstede:   

Trinn  A  A  B  B  C  C 

1  Representant for 1A   Gaute Langeland  X  Jonas Ravlo Stokke    

1  Linn Carol Patterson    Nico Bjørn-Lian    Thorbjørn Røe Isaksen    

2  Joanna Nissen-Meyer  X  Line Støvre-Flåtteng  X  Anja Aarnes Breder  X 

2  Silje Vigerust Vinjar    Harald Tolleshaug    Therese Stensland    

3  Martine Larsen-Rygh   X  Torill Møklebust    Charlotte Cramer-Carlsen    

3  Anette Thorendahl    Sigrun Pettersborg  X  Ali Vindenes Fetouni    

4  Vibeke Bjelland  X  Krister Øie Braute    Gunn Hildrestrand  X 

4      Amra Koluder        

5  Sonja Lindqvist    Kjetil M. Larsen  X  Jonas Bjornebye  X 

5  Hilde Maren Schjager  X  Jannicke Berle  X  Siri Wadd Henrichsen    

6  Hilde Bekier-Larssen  X  Siri Kloster  X      

6  Susanne Skogrand    Tuva Benum        

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

7  Sigrid Vogt Søholt  X  Lisa Golden    Hyosun K Dommersnes    

8  Rebecca J. E. Jeannin    Lars Jørgensen    Mette Møglestue    

8D           Astrid Etienne  X 

8E          Guro Hagnes  X  

9  Barbro Stadheim  X  Benedicte Waage  X  Tone Brunner  X 

9  Gry Gjermundsen    Caroline Halvorsen     Cecilie Serck-Hansen    

10  Sigrid Engeland  X  Maria Bonadei  X      

10  Vivian Ellingsen    Kristin Maltau        

Leder  Maria Strand  X          

Nestled  Hilde Maren Schjager  X          

DS  Harald Tolleshaug    Lars-André Skari        

Rektor  Randi Tallaksen  X          

AKS  Lidia Rahmanina            

  

FAU: Leder: Maria Elisabeth Strand             Nestleder: Hilde Maren Schjager  

Driftsstyret  
Foreldrerepresentant: Thorbjørn Nymo (legge til vara Harald Tolleshaug?)    
Foreldrerepresentant: Lars André Skari  
1. vararepresentant: Harald Tolleshaug   

2. vararepresentant: Maria Elisabeth Strand  
3. vararepresentant: Linn Øhrbom Fretheim   
   
SMU  
Foreldrerepresentant: Hilde Maren Schjager 

Personlig varamedlem: Bente Tjernshaugen 
Foreldrerepresentant: Harald Tolleshaug  
Personlig varamedlem: Hilde Bekier-Larssen  

  
Valgkomite: Thorbjørn Nymo, Martine Larsen-Rygh og Hilde Bekier-Larssen  


