REFERAT MØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE F
Tid:
Sted:

Mandag 18.april 2016, kl. 18.00–20.00
Bjørnsletta skole

Distribusjon: Via e-post til respektive FAU-ledere.
Deltagerne:
Kari-Anne Grov Heggem, Bygdøy skole
Kai Moorfeld, Grindbakken skole
Kristel Alstad Evjen, Husby skole
Vibeke Rysst Jensen, Lysejordet skole
Christine Rein, Smestad skole
Vibeke Heidenreich, Vinderen skole
Ingen kommentar eller merknad til innkalling eller agenda.

Presentasjon av vertsskolen v/Frode W. Thorstad, rektor
Bjørnsletta skole var tidligere en liten barneskole som rommet 200 elever – nesten som en
liten grindskole. Den nye skolen er bygd som passiv hus – miljøvennlige bygg (Futurebuilt)
med tre parallelle bygg over felles såle og et imponerende opparbeidet uteareal med
mangfoldige muligheter. Skolen kan nå romme 792 elever, fordelt på 1-10 trinn, og huser i
dag 424 elever, en spesial klasse for autismerelaterte elever og til sammen drøyt 70 ansatte.
I midt bygget, hovedinngangen, kommer vi rett inn i et stort amfi hvor en spektakulær
lysekrone stråler gjennom 792 krystaller – en for hver elev. God og varm symbolikk.
Ved Bjørnsletta satses det på vurdering for læring, miljø for læring og skriving i alle fag. Her er
det fokus på å gjøre hverandre bedre.
Driftsstyret (DS) er opptatt av sykefravær, er tett på elevresultatene, elevrådet er med i DS
møtene med tale og forslagsrett.
FAU arrangerer flere sosiale møteplasser som frokost 17.mai og juleball. De har fokus på
hvordan foresattgruppen kan jobbe for det gode skolemiljøet. FAU diskuterer resultatene fra
elevundersøkelsen og drøfter årsak til de ulike resultatene.
God informasjonsflyt er med å bidrar til et godt samarbeidsklima, noe skolens ledelse er svært
bevisst.
Vurdering av læringsutbytte ved ulik sammensatt skole, 1-7 kontra en 1-10 skole. Variasjoner
blant skoler men ingen kjent effekt.
Bjørnsletta skole starter høsten med flytende elevmasse på 8 trinn og setter først sammen
klassene etter noen uker. Da kan de ta hensyn til elevsammensetning også utfra
observasjoner rundt samarbeid og samspill.

Oppdatering fra etaten v/ Tone Tennfjord, område direktør
Elevundersøkelsen:
Tall fra elevundersøkelsen ble gjennomgått – gjelder felles tall for hele skolegruppen.
Momentene som er vektlagt under hvert vurderingspunkt ble diskutert. Savner en oversikt
over disse så er dette tilgjengelig på www.minosloskole.no
Litt under 4% av elevene gir uttrykk for at de mobbes månedlig eller oftere, en svak bedring
sammenlignet med 2014. Og det er prosentvis færre elever enn Oslosnittet. Skolene bør gå
dypere inn og undersøke om definisjon er uklar for elevene, og elevrådet og SMU (skole miljø
utvalget) bør kobles på. .
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Innspill fra KFU representant: Finnes SMU på alle skoler? Et lovpålagt organ som skal jobbe
med elevens arbeidsmiljø, skal finnes og være i virksomhet på alle skoler. Flere skoler
rapporterte at dette ikke finnes. Bør følges opp.
Skoleplattform Oslo:
Ble presentert av Frode Thorstad og nettsidene til egen skole ble vist frem som eksempel.
Rammene for hva som ligger under portalen ble gått gjennom og mulighetene nevnt og
beskrevet. Viktig å ta med tilbake til eget FAU: til skolestart august 2016 skal alle skoler ha
utarbeidet en kanalplan. Lurt å gå i dialog med ledelsen nå med tanke på hvordan informasjon
skal formidles, hvor ting (som FAU referat med mer) skal lagres, kan det etableres en egen
FAU felles mail med mer.
Tilbakemelding er at vi foreldre bør være pådriver for mer bruk av It’s learning på skolene.
Evaluering av AKS:
Skolegruppen har en stor prosentandel fornøyde AKS brukere, god dekning. Gruppen har flere
store AKS med derav god økonomi, noe som gir muligheter.
Smestad skole bruker AKS ansatte som vikarer i skolen. Dette gir god oversikt og bidrar til et
godt samarbeid.
Mye fokus på læring i AKS – bør/kan det tydeliggjøres at tilbudet skal være læringsstøttende?
Viktig at både skolen og de foresatte snakker AKS tilbudet opp for å sikre at elevene vil ønske
å benytte tilbudet også når de kommer litt opp i skoletrinn, blir eldre. Mange AKS opplever
stort frafall ved overgang fra 3 til 4 trinn. Mulig det kan forebygges med allianser blant
foresatte, jobbe for å få egne barn til å benytte tilbudet også når det blir større.
I skolegruppen satser man på skriving som grunnleggende ferdighet. Lærerne kurses opp,
også innen det å gi læringsfremmende tilbakemelding.
Endring av skolegrenser:
Høringsprosedyrene ved endring av skolegrensene ble gjort rede for. Det ble gitt klarhet i at
FAUene og foresatte inviteres til å komme med innspill men at det ikke kan forventes at alle
innspill kan tas hensyn til.
Hele presentasjonen vedlegges referatet og legges ut på Oslo KFU sin hjemmeside.

Oppdatering fra Oslo KFU
Innspill til og tips rundt foresatt engasjement:
Forslag om å hospitere hos andre FAU for å få både innsikt i hva de jobber med og hvordan de
jobber. Relevant opp mot hvordan andre skoler jobber med tema og saker som egen skole kan
ha gleden av mer innsikt i.
Stormøte:
Oppdatering fra stormøtet som ble arrangert medio mars. Inviterte til møtet er skoleleder og
FAU leder. Tema denne gang var Matematikk og integrering. Tema matematikk – øke glede
ved å mestre matematikk – var et innspill fra skolegruppe F. Tema for stormøtene plukker vi
opp basert på de innspill som kommer fra skolegruppene.
Årsmøte:
Minnet om kommende årsmøte, 21.april.
Publikasjoner:
Delte ut hefte fra Skole & Hjem, tipset om at de har utarbeidet mye svært relevant materiale
for både FAU og skolen. Mulig for skolen og/eller FAU å opprette et abonnement som gir
tilgang til informasjon som kan være til felles glede.
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Ledelse av skolegruppen og representant i utvalget, Oslo KFU:
Hver skolegruppe trenger en eller to som leder gruppen. Kan gjerne fordeles med en
representant i utvalget og en som holder fokus på skolegruppen. I tillegg er det fint med flere
bidragsytere som er med som ressurs for enten skolegruppen eller KFU. Ingen umiddelbare
kandidater. Interesserte kan ta kontakt med Vickey (vickey.bonafede@redcross.no) leder for
Oslo KFU.
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
Besøk Oslo KFU på Facebook

Neste møte i skolegruppene
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.
Neste møte for skolegruppe F er enda ikke fastsatt. Invitasjon vil komme.
Referent,
Vickey Bonafede
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