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Fung.leder Skolegruppe B Vickey Bonafede
Nestleder skolegruppe B
Omr.direktør B
Bente Borrebæk
Ressurspersoner:
Erlend des Brouvie
Skole:
Abildsø
Abildsø
Bøler
Bøler
F21
Gamlebyen
Gamlebyen
Godlia
Godila
Høyenhall
Høyenhall
Jordal
Jordal
Kampen
Kampen
Manglerud
Manglerud
Nøklevann
Oppsal
Oppsal
Rustad
Rustad
Rustad
Skullerud
Skullerud
Skøyenåsen
Skøyenåsen
Trasop
Trasop
Tøyen
Tøyen
Vahl
Vahl
Vetland
Vetland
Vålerenga
Østensjø
Østensjø

Skoletype
Oslo KFU

Anders Johansen
Vivi Opdahl
Ine Martinsen
Hege Børke Lillekroken
Inger Helene Frivik
Pål Klostermann
Sigrid Hoem
Stine Askautrud
Jan Erik Kristiansen
Mona Bakken
Tuva Ø. Sørheim
Karine Ørnlund
Mats Risbakken
Camilla Gilbert Ødegård
Hallvard Lavoll

U
B
B

U
U
B
B
B
B

3bona@online.no

95849681

Utdanningsetaten
Godlia skole

Bente.Borrebaek@ude.oslo.kommune.no 90033907
47376387
esmdesbouvrie@gmail.com

FAU-leder 2013/2014
FAU-nestleder 2013/2014
FAU-leder 2013/2014
FAU-nestleder 2013/2014
FAU-leder 2014/2015
FAU-leder 2013/2015
FAU-nestleder 2014/2015
FAU-leder 2013/2014

anders.johansen66@gmail.com	
  
vivi.opdal@gmail.com
ine@lindco.no

FAU-leder 2013/2014
FAU-nestleder 2014/2015
FAU-leder 2014/2015

91860070
stine.askautrud@gmail.com;	
  fau.hoyenhall@gmail.com

FAU-leder 2014/2015

Tuva@kagge.no

FAU-leder 2014/2015
FAU-nestleder 2014/2015
FAU-leder 2014/2015
B/U FAU-leder 2014/2015
B/U FAU-nestleder 2013/2014
Roy Erling Karlsøen
B FAU-sekr/Kont KFU 2013/2015
Kathrine Remers Hanssen B FAU-nestleder 2014/2015
Ann Catrin Henstein
B FAU-leder 2014/2015
Maria Guzman-Gallegos U FAU-leder 2013/2014
Ellen Svidal
U KFU kontakt
Jackie Rose Hansen
U FAU-leder 2014/2015
U FAU-nestleder 2012/2013
Helge Solheim
FAU-leder 2013/2014
Britt Gjersem
FAU-leder 2014/2015
Lára Samira Benjnouh
B FAU-leder 2014/2015
Fortuun Hassan
B FAU-nestleder 2013/2014
B FAU-leder 2013/2014
Karen Eliassen
B FAU-nestleder 2013/2014
Kristin Sletten
S FAU-leder 2013/2014
Christian Waglen
S FAU-nestleder 2013/2014
Enok Vatnar
B FAU-leder 2014/2015
Tommy Nysveen
B FAU-leder 2013/2015
Silje Just Clark
B FAU-nestleder 2013/2015

hege@ecademy.no
frufrivik@gmail.com	
  
klostermann@racingjunior.com
sigridhoem@hotmail.com

90880793
92863131

40048689
41566083
90787780

jordal.fau@online.no;	
  bakkenmona@gmail.com
97183483

41318210
Karine.Ornlund@bilia.no;	
  karineornlund@yahoo.no
92026763
mri@une.no
93028610
cgo@rejlers.no
93634354
hallvard@lavoll.no
roy.karlsoen@gmail.com

90610002
92215748
kathrinerh@gmail.com
92215748
anncata@hotmail.com;	
  faurut@osloskolen.no
93047096
mariaguzmang0@gmail.com
ellen.svidal@bryn.gs.oslo.no
jackiehansen@gmail.com
helge.solheim@hotmail.com
britt.gjerset@vetinst.no
lara.benjnouh@gmail.com
fortuun@hotmail.no

98084839
48011384
93926682
46341945

karen1986@hotmail.com
Kristin.sletten@hioa.no
Christian.waglen@live.no
40222249
enok@vatnar.no
ostensjofau@gmail.com;	
  tommy@nysveen.com
siljejc@hotmail.com

Distribusjon: Via e-post til respektive FAU-ledere.
Deltagerne:
Ine Martinsen, Bøler skole
Inger Helene Frivik, Gamlebyen skole
Mona Bakken, Jordal skole
Tuva Ø. Sørheim, Kampen skole
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Hallvard Lavoll, Oppsal skole
Ann Catrin Henstein, Rustad skole
Jackie Rose Hansen, Skøyenåsen skole
Burim Emini, Tøyen skole
Jarle Engen, Vetland skole
Enok Vatner, Vålerenga skole

Innkalling
Ingen bemerkninger til innkallingen.
Det ble gitt en kort informasjon om bakgrunn for møte. Fungerende leder for skolegruppen,
Vickey Bonafede, ønsket velkommen.

Presentasjon av vertsskolen v/Halvor Holm, rektor
Jordal skole har 500 elever fordelt på 17 klasser og 70 ansatte. Skolen har en mottaksklasse
og to by omfattende klasser, en for elever med generelle lærevansker og en for elever med
emosjonelle vansker, UDE drifter disse plassene.
Satsningsområder: Norsk/Matte, Ro/orden, Veiledning, Ressurssenter(ansatt 3 lærere til
senteret, holder intensivkurs for elevene).
Flere elever på nivå 1 og 2 i lesing, samtidig flere elever som er sterk i lesing og derav mer
krevende gruppe.
Stolt av elevenes prestasjoner i Matta. Skolen er gjenstand for positiv oppmerksomhet fra
andre som ønsker å høre mer om veien til denne måloppnåelsen.
Ro og orden – alle elever skal kjenne til skolens regler, advarsler gis i form av en lapp som
legges på kateteret. Ved regelbrudd blir elev sendt til ass.rektor med en følgeseddel, skolen
ringer hjem når elev har to følgesedler samme dag.
Ved 3 følgesedler på en dag blir elev utvist, skolen innkaller til et møte når elev har mellom 58 følgesedler. Da legges en plan for oppfølging sammen med foresatte.
Oppleves positivt av både elev, foresatt og ansatte. Jordal har gått fra å være en av de
dårligste skolene i Oslo til å ligge på Oslo nivå.
Skolen har et antimobbeprogram og foresatte inviteres til å ta kontakt ved observasjoner.
Lærerne veiledes, filmes og gis tilbakemelding opp mot en «Jordal standard».
Kompetanseheving for hele personalet.
67 % minoritetsspråklige elever og en større interesse og engasjement fra foresatte gruppen,
økt forventning til at eleven gjør så godt de kan.
Elevundersøkelsen ligger til grunn for tiltak.
Resultatene presenteres og drøftes i FAU, Driftsstyret, Elevrådet, personalet og klassevis.
Skolens ledelse opplever et godt samarbeid med FAU. Rektor understreker at han verdsetter
muligheten av å ha en ærlig og konstruktiv dialog med utvalget.
Høsten 2014 opplevde skolen flere hendelsen med ran og vold – primært gjaldt dette 8 trinns
elever og mye foregikk etter skoletid. Rektor tok utfordringene opp med FAU som valgte å
igangsette ravning etter skoletid – hver dag. Alle klassetrinns foresatte stiller opp og deltar på
dette med rullering av 2 uker hver (hver klasse) fordelt ut året. Det er allerede en merkbar
positiv og god effekt av dette tiltaket. Ordningen ble applaudert av deltagerne på møtetJ
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Informasjon fra UDE v/Omr.dir. Bente Borrebæk:
Gjennomgang av elevundersøkelsen
Det er variasjon mellom skoler i skolegruppe B i antall rapporterte mobbetall.
Økning i antall elever som melder at de får støtte fra lærer, god fremgang /økning i antall
elever som melder at de trivesJ
Fokus på et fag/tema, viser markant bedring – uansett!
Faglig utfordring – det verste er å kjede seg eller ikke bli tilstrekkelig stimulert.
Oppfordring til FAU: Følg opp dette ved egen skole – følg med på resultatene (de faglige så vel
som trivsel), etterspør status på: støtte fra lærerne trivsel, motivasjon (hva rapporterer
elevene?).
Klassekontakter: hør med kontaktlærer – hva forteller elevundersøkelsen/er det noe vi kan
samarbeide om å gjøre/er det noe vi (foresatte) kan bidra med? Hvordan kan vi sammen
skape et godt læringsmiljø? Vær på tilbudssiden – ta kontakt tidlig.
Hvor er SMU? (lovpålagt utvalg, ansvar for igangsettelse påhviler skoleleder men foresatte kan
leder utvalget).
Oppfordring fra KFU: Påse at dette utvalget (SMU, Skole MiljøUtvalget) er igangsatt og i drift
på egen skole.
Its Learning – omtales herfra som Its.
Pålogging via skolens hjemmeside (vil naturlig fremstå i nytt format) og da inn i portalen hvor
det legges ut felles informasjon og nyheter samt hvor informasjon om fravær og fag kan
finnes. Fraværet vises ikke i Its, men vil fortsatt registreres i Fronter.
Pålogging = autentisering og derav tilgang til Its.
Its fremstår med et vesentlig bedre brukergrensesnitt enn Fronter. Et annet fortrinn er
mulighet for å lagre i «skyen» = gir mulighet for samskriving / at flere kan jobbe i samme
dokument. Et felles informasjonssted: for alle skolens elever på skolens hjemmeside og inne i
portalen finnes mer klassevis/trinnvis informasjon i tillegg til spesifikt om den enkelte elev.
Alle elever, lærere og ansatte skal inn på Office 365. Utrullingen av nytt system skjer i disse
dager i barneskolene. Ungdomsskoler og videregående må vente til etter eksamensperioden
(nå til sommeren).
Holdning til bruken av mail: informasjon til foresatte pr.mail betyr mye arbeid som naturlig vil
kreve betydelige ressurser (tidsmessig).
Tips fra KFU: Vurder å etablere en plan for kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Ta
en kikk på den modellen som Korsvoll skole har utarbeidet og gjerne deler med dere. Denne
finnes på vår hjemmeside på www.oslokfu.no, under fanen merket «nyttige lenker»,
«kommunikasjon» - Kommunikasjonsprosjekt ved Korsvoll skole. Last ned og brukJ

Oslo standard for barnehager – overgang fra barnehage til skole. Formålet er å sikre gode
rutiner for samarbeid mellom barnehagen og skolen, en meningsfull sammenheng i
opplæringsløpet.
Oslo standard for samarbeid med barneverntjenesten. Formål er å etablere lokale
samarbeidsavtaler, avtalefeste kontaktinformasjon hos begge parter, avtalefeste faste
møtetider og tidspunkt for årling evaluering av samarbeidet.
Oppfordring: skolene må bli flinkere til å melde!
Prøveplan Oslo, gjennomgang av kommende termin.
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Vårens kartleggingsprøver, utnyttelse av skoleåret, overgangsprøver.
Rektor, Hallvard, bistod med supplerende informasjon.

Oppdatering fra Oslo KFU
Valg til skolegruppen:
Skolegruppen trenger en som kan overta leder vervet – gjerne flere som kan gå sammen om å
holde i gruppen. Ingen av deltagerne tilkjennegav at de hadde lyst/anledning til å påta seg
verv. Utvalget i Oslo KFU får se litt på mulig omorganisering for å kunne holde i gruppens
aktivitet også fremover. Hver skoles FAU oppfordres til å vurdere om dere har egnede
kandidater i egne rekker. Spørsmål rundt dette kan rettes til Vickey
(vickey.bonafede@redcross.no).
Årsmøte i Oslo KFU arrangeres kommende uke, 21.april. Sakspapirer og møteinnkalling er
sendt ut og ligger tilgjengelig på vår hjemmeside.
Manifest mot mobbing: KFU oppfordrer samtlige FAU å ta med dette dokument i eget FAU
arbeid – samarbeid med elevrådet, SMU og skolens ledelse i oppfølgingen av dette arbeidet –
holdningsskapende og mot mobbing.
Minner om at vi også i år vil sende ut en spørreundersøkelse før sommeren. Takk til hver og en
som tar seg tid til å svare på denne. Mye av svarene vi får inn er med å danner grunnlag for
det vi fokuserer på videre.
Viktig: Minner om at for de FAU hvor det skal velges ny leder for kommende periode (fra høst
2015), anbefaler vi at valg gjøres på siste FAU møte før sommeren. En god overlevering av
vervet har stor betydning for videreføringenJ
Lurt å tipse nyvalgt leder om at vi arrangerer grunnkurs for FAU leder medio oktober – info
kommer.
Tips til foreldremøtene: husk å vise filmen «De små ting gjør en forskjell» som ble laget i
samarbeid mellom Oslo KFU og UDE for å visualisere ønsket og behovet for at foresatte
engasjerer seg i skolen.
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=8eWGons7J1I
Hjemmeside: www.oslokfu.no
Sekretær i Oslo KFU er Victoria Thanh Le, e-post: postmottak@oslokfu.no

Neste møte i skolegruppen
Med skolegruppemøter ønsker KFU å etablere kontaktnett mellom FAU ved de respektive
skoler. Håpet er at FAU`ene, ved å komme i kontakt, skal kunne være gode bidragsytere for
hverandre fremover. Herunder erfaringsutveksling og å drøfte felles utfordringer.
Vi planlegger å avholde et av høstens skolegruppemøter på: Traspo skole torsdag
12.november. Oppdatert info om møtedato/tid vil komme.

Referent,
Vickey Bonafede
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