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Referat KFU-møte, skolegruppe F
Torsdag 23.april på Ruseløkka skole kl.19-21
Skole

Telefon
nr

Navn

Stilling

E-postadresser

Tone Tenfjord

Leder skolegruppe F
Nestleder
skolegruppe F
Omr.direktør F

tone.tenfjord@ude.oslo.kommune.no

Bestum
Bjørnsletta

Hilde Lorentzen
Agnes C. Holst

FAU 2014/2015
FAU 2014/2015

Bogstad

Cathrine Dahl
Kari-Anne Grov
Heggem

FAU 2014/2015

hilde.lorentzen@bga.oslo.kommune.no
eller hilde.elisabeth.lorentzen@gmail.com 93031002
ach@airsped.com
cad@bislet.no eller
90103682
hilde.nordahl@online.no
45002259

FAU 2014/2015

kari.anne.grov.heggem@backe.no

Ella Barth
Anne marie
Landsverk
Silje Nordbøe
Isabella Muller
Hansen
Carina Falkman
Swensson
Wenche
Andersson
Anette Fleischer
Lorentz Kielland
Anine Stousland
Felles for alle
FAU medlemmer
Erik Villum
Petter Enholm
Christine Rein

FAU 2014/2015

ellabarth@gmail.com

FAU 2014/2015
FAU 2014/2015

amah@online.no
silje.nordboe@multiconsult.no

99259376
99592422

FAU 2014/2015

isabella.muller-hansen@lilleborg.no

47239696

FAU 2014/2015

carina.swensson@getmail.no

95777857

FAU 2014/2015
FAU 2014/2015
FAU 2014/2015
FAU 2014/2015

wenche.andersson@atea.no
an-fle@online.no
lorentz@lk-arkitekter.no
anine@stousland.no

93055570
93409856
41471817
90525531

FAU 2014/2015
FAU 2014/2015
FAU 2014/2015
FAU 2014/2015

Ruselokkafau@gmail.com
evillum@gmail.com
petterenholm@gmail.com
Christine.Rein@gaiawine.no

92686660
90839919
92061473

Sofienberg
Ragnhild Gunnes FAU leder 2015
Sollerudstranda Cathrine Skårn
FAU 2014/2015

ragnhild.gunnes@gmail.com
cathrineskaarn@gmail.com

98060696

Svendstuen
Sørkedalen

Trine@smartfish.no
anitas120@hotmail.com

Uranienborg
Uranienborg
Vinderen
Vinderen
Voksen
Voksentoppen

FAU 2014/2015
FAU 2014/2015
FAU nestleder
Hedda Lian
2014/2015
Kristin Maltau
FAU 2014/2015
Amy Myrestrand FAU 2014/2015
Vebjørn Arntzen FAU 2014/2015
FAU 2014/2015
Ikke valgt
FAU 2014/2015

Øraker

Morten Melby

jmellbye@online.no

Bygdøy
Grindbakken
Hovseter
Huseby
Lilleaker
Lysejordet
Majorstuen
Midtstuen
Ris
Ruseløkka
Ruseløkka
Skøyen
Slemdal
Smestad

Trine Nystrøm
Anita Stensby

FAU 2014/2015

hedda.lian@gmail.com
kristin.maltau@dnb.no
Amyrestrand@gmail.com
varntzen@ous-hf.no

90753520

95115151
93037800
90166554

Voksentoppen@ude.oslo.kommune.no
99153404
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Øraker

Helene Hofoss
Thompson

FAU 2014/2015

Petthom@online.no

90839279

Skolegruppe F - representerte på møtet:
Bogstad - Nestleder Hilde Nordahl
Bygdøy - Sonja Cheng
Grindbakken - Ella Barth
Hovseter - Tove Branæs
Ruseløkka - Anine Stousland
Uranienborg - Hedda Lian
Vicky Bonafede (Leder, Oslo KFU)
Selje Lyngset (Leder skolegruppe E og Styremedlem, Oslo KFU)
Tone Tenfjord (områdedirektør)
Jon Hesle (inspektør Ruseløkka)
1. Vicky Bonafede ønsket velkommen, og gav ordet til Tone Tenfjord.
2. Tone Tenfjord informerte om Elevundersøkelsen 2014.
Se egen presentasjon.
I korte trekk:
Obligatorisk elevundersøkelse, vedtatt gjennomført fra 5.-10.trinn. Revidert i 2013,
gjennomføring på høsten. Vanlig (nasjonalt) på 7.trinn, 10.trinn og VG1.
Resultater i skolegruppe F;
Elevene i skolegruppe F rapporterer at de opplever mindre faglig utfordring enn Oslosnittet.
Motivasjon, trivsel og støtte fra lærer rapporteres over snittet, men vi må likevel ta
innover oss at 10-15% ikke opplever nok støtte.
Når det gjelder mobbing ligger tallene litt over Oslo/nasjonalt snitt.
3. Tone Tenfjord gav ordet til Jon Hesle, inspektør ved Ruseløkka skole. Han informerte
om Ruseløkka skole (se egen presentasjon). Årsaken til at rektor ikke kunne stille var
uttak av ballettelever til Ruseløkkas ballettlinje.
Informasjon om Ruseløkka.
Gammel skole – men ikke vernet. Det eneste på skolen som er vernet er granittmuren
som omkranser skolen.
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Ruseløkka er en 1-10 skole med 540 elever, det snakkes 58 språk på skolen.
Underviser på ungdomstrinnet etter Ruseløkka-modellen.
Hovedutfordringen etter elevundersøkelsen er elevmedvirkning. Med i prosjekt med
Utdanningsetaten, med fokus på elevmedvirkning/Vurdering for læring. Fornyelse av
Ruseløkkamodellen.
Trivselsfremmende tiltak:
Fellessamlinger, Løkkas talenter, kanonballturnering, åpen scene. Dans og samlinger,
Kulturtimen – samarbeid med Sal og scene. Uke 43- internasjonalisering/Dignity
day/operasjon dagsverk.
ART – sosial trening i klassen eller grupper.
Læringspartner.
Trivselsleder; medvirkende til at friminutt fungerer i små skolegårder.
Skolemegler; hjelp til å løse problemstillinger.
Drømmeskolen;
Overgang fra 7. til 8. trinn.
Mentorer på 9.trinn/for 8.trinn.
Ruseløkka rally (egenproduserte biler).
Sal og scene (valgfag).
4. Tone Tenfjord fikk ordet for å si mer om elevundersøkelsen;
Det ble stilt spørsmål til FAU-representantene om innspill på nasjonale prøver/Osloprøver. Det ble nevnt at det ofte er mest innspill på elevundersøkelse på
tekst/form/belastning, ikke så mye konstruktive innspill. Hva slags type innspill?
Hvordan finne balanse mellom konstruktiv kritikk og mene ”for mye”?
Det kom forslag om å trekke inn elevrådet i FAU, noe Ruseløkka har opplevd som
svært positivt. Tone Tenfjord fortalte at på Lysejordet skole leder rektor elevrådet.
Elevrådsrepresentanter har møter i klassen, tar med seg informasjon til møtet – reell
representasjon av meninger.
5. Ytterligere informasjon fra etaten:
Ny IKT-plattform som skal gjøre det enklere og mer samordnet. It’s learning
istedenfor Fronter. Spørsmål til Tone Tenfjord om en digital strategi for FAU-arbeid –
Facebook/sosiale medier, tilstedeværelse.
Innspill fra KFU: på hjemmesidene www.oslokfu.no, ligger en kommunikasjonsplan
utarbeidet av Korsvoll skole. Mulig deler kan skrives om og brukes som grunnlag for
helhetlig plan for kommunikasjon og sosiale medier.
Oslo-standard barnehage-skole
God overganger fra barnehage til skole. Forbedret rutiner for samarbeid.
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Oslo-standard skole og barnevernstjeneste
Innspill om informasjon om bekymringsmeldinger til alle foreldre på foreldremøte for
å sikre at foreldre vet hva det innebærer. Hjelp og støtte til foreldre som har
utfordringer
FAUs rolle? Ikke grip inn i enkeltsaker. ”Det skjer ikke noe!” er ofte beskjeden man
får, men hva som eventuelt skjer er taushetsbelagt og skal ivareta flere enn foreldres
behov for å vite.
Informasjon om myter/prøveplan for Oslo
Myte 1: fritaksprosent på nasjonale prøver.
Tone Tenfjord la frem oversikt over fritaksprosent i Oslo opp mot resten av landet.
Svært lav prosentandel som fritas.
Myte 2: Antall prøver/Prøveplan Oslo.
CA 20 prøver i løpet av 10 års skolegang.
Utnyttelse av skoleåret – utfordrende å lage gode opplegg for elever etter
gjennomføring av eksamen:
For eksempel skjevlesing av timer
Krav til timetall
Overgangsprøvene, 4. Og 7. Trinn.
6. Diverse diskusjon:
Finnes SMU på alle skoler? Et rådgivende organ (Skolemiljøutvalg) som skal finnes
på alle skoler. Flere skoler rapporterte at dette ikke finnes. Noen er i ferd med å starte
opp.
Utfordringer med engasjement og å finne nok folk til å bemanne alle posisjoner. Mye
gjenbruk av foreldre i ulike settinger.
7. Vickey Bonafede fikk ordet, og ønsket informasjon om hvordan skole-hjemsamarbeid kan bedre den usikkerheten foreldre kan føle i det første møtet med skolen.
Oslo KFU ønsker å påvirke skolelederne for å oppnå en mer enhetlig informasjon og
for at foresattes første møte med skolen skal bli inspirerende.
Ruseløkka informerte om måten foreldremøter gjennomføres på med alle i ledelsen til
stede, rektor/inspektør/sosiallærer etc, og med nok informasjon. Flere mente det ikke
var behov for mer informasjon i den settingen, selv om det er nyttig med informasjon
om for eksempel FAU på foreldremøter. FAU ved Ruseløkka stiller på alle
foreldremøter på skolen.
Tone Tenfjord og Jon Hesle takket for seg.
8. Generell diskusjon;
Informasjon om Oslo KFUs nyhetsbrev. Videresendes gjerne til FAU-representanter.
Siste utsendte nyhetsbrev var april 2015.
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Spørsmål angående norm ved bytte av skole mellom barne- og ungdomsskole,
minstenorm for å sikre noen kjente medelever? Vil fungere i noen tilfeller, men også
har klare utfordringer. Kanskje godt å starte med blanke ark?
9. Valg av ny ledelse for skolegruppe F.
Informasjon om vervet. Frivillig verv for å sikre denne typen informasjonsmøter i
skolegruppen. Også behov for representanter i ulike komiteer i Oslo KFU. Ingen
umiddelbare kandidater tilstede, men enkelte kunne være interessert.
Av 24 skoler i skolegruppen møtte 6.

Referent
Anine	
  Stousland,	
  Ruseløkka	
  skole	
  

