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Referat fra FAU-møte 10.05.2022 

Tilstede: Merete Hansen 

 FAU 14/9 12/10 9/11 14/12 11/1 8/2 8/3 5/4 10/5 14/6 

1A Priyamwada Shripad Kulkarni v v v v  v V v   
1B Marianne Meling Rieber-Mohn v v v v v v V v   
2A Olav Syrstad  v v  v v V    
2B Mari-Marthe Apenæs Katt-Ugle   v   v     
3A Alexander Mikael Gaardendahl v  v v v  vara v   
3B Christine Biørnstad Wiig v v v v v v vara v v  
3Bv Ellen Wesche Guttormsen       V    
4A Mariam Nodia v v v v  v v  v  
4B Bård Vandvik v v v v  v  v   
5A Kjersti Moss v vara v vara  v v    
5B Helene Rocha v  v   v     
6A Mari Wahl Sande Nilsson v v vara v v  v    
6B Thomas Odiin  v v v  v   v  
7A Marlina Andersen v          
7B Liz Tandberg v v v v v  v v v  
8A 

Claus Peter Poulsen 
v  v  v v Sirii 

Evju 
 v  

8B Katrine Amundsen v v    v     
8C Linn Therese Stokke     v v v v   
9A 

Astrid Bjerke 
v v v  v v v v Sigri

d M. 
 

9B Lisa Kensit Hatlem v v  v  v v    
9Bv Ali Zeybeck   v        
9C Margrethe Lothe Johnson  v    v  v v  
10A Hanne Hjelbak v  v v v v  v   
10B Tore Wilken Nitter Walaker v          
10C Stig Magne Rogstad v  v   v v v   
 Sigrid Moldestad v v v v v v v v v  
            
 Totalt 26 representanter 19 15     14    

 

1. Rektor informerer 

 
1. Rekruttering  

En del prosesser i gang. Det har vært litt utfordrende å rekruttere. 
 

2. Ikke kapasitet for hele Bygdøy skole på ungdomsskoletrinnet 
Halve elevmassen fra Bygdøy må begynne på Uranienborg skole. Fordeling skjer i henhold 
til reglene for nærskolerett der blant annet avstand til skolen og søskenprioritering spiller inn.   
 

3. Lekseprofil blant lærerne - helhetlig praksis 
Rektor vil på et senere tidspunkt redegjøre for konklusjonen for hvordan lærerstanden stiller 
seg til leksetematikken. 
Skolen legger til rette for lekseplan og prøveplan. Videre foreligger det en klar forventning fra 
skoleledelsen om at det skal gis lekser, og at formålet med leksene skal samordnes mellom 
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klassene på et trinn. Dersom det er misnøye i en klasse eller på et trinn må dette tas opp 
med assisterende rektor, enten direkte eller via klassekontakten. 
FAU har en forventning om at det foreligger en gjennomtenkt praksis, men stiller spørsmål 
ved grunnlaget for å beslutte lekser eller bortfall om lekser. Rektor viser til at det ikke 
foreligger en pensumplan, men en kompetansemål. Det spørres om hvorfor ikke aktuelle 
digitale plattformer kan fungere i en praktisk hverdag, men brukerprofil er knyttet til én 
person (eleven) og det er per nå ikke teknisk mulig med en foreldrepålogging. 
 

4. Klassetur ungdomstrinnet 
Det er utfordrende når foreldredrevne turer på ungdomstrinnet “tvinger” den enkelte til å 
selge doruller, sokker etc for å oppnå inntjening som kan brukes på klassetur. Erfaring tilsier 
at det har vært vanskelig å fullfinansiere på den måten turene har vært organisert til nå, og 
en ender ofte opp med at foreldre må bidra med en betydelig egenandel. Det strider med 
gratisprinsippet i skolen. Det ender med en reell forskjell mellom de klassene som får samlet 
inn tilstrekkelig midler til tur og de som ikke får samlet inn midler. 
FAUs standpunkt er at gratisprinsippet i skolen også skal gjelde for klasseturer. FAU vil til 
neste møte utarbeide retningslinjer for gjennomføring av klasse- eller trinnturer; herunder 
fullfinanisering. Mari og Liz samarbeider om førsteutkast. Det er viktig at dette tas opp på 
fellessamlingen på høstens foreldremøter. 
 

5. Gjenbrukskveld 1. juni  
I forbindelse med bærekraftstemaet som hele skolen jobber med dette semesteret ønsker 
skolen i samarbeid med FAU å arrangere gjenbruksmarked/byttemarked for klær og lettere 
sportsutstyr på skolen 1.juni. Dette skal være gjenbruk for barna og er ikke et loppemarked.  
For å få gjennomført arrangementet trenger vi hjelp fra foreldre til rydding og opprigging 
kvelden før, og hjelp til selve arrangementet på ettermiddagen 1.juni. Mer informasjon 
kommer når det nærmer seg, men om du har lyst til å bidra er det bare å sende en epost til  
ruselokkafau@gmail.com 
FAU oppfordrer elevene på 9.trinn til å arrangere cafe under arrangementet til inntekt for 
klasseturer. De kan bruke FAU sitt VIPPS nr.  
 

2.  17. mai 
FAU dekker innkjøpet av en portabel fryser til bruk på 17. mai.  
Det blir kun betaling med VIPPS på arrangementet på skolen #13852 (fau ruseløkka skole) 

 
3. AKS 

Ingen saker. 
 
4. Neste år - 22/23 

Den enkelte FAU-representant vurderer gjenvalg når dette er aktuelt og fremmer sitt 
kandidatur på foreldremøtet til høsten. 
Leder Sigrid stiller ikke til gjenvalg. 

 
5. Neste møte 
 14. juni 2022. 
 
6. Eventuelt 

Ingen saker. 


