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Referat fra KFU-møte i skolegruppe D
Onsdag 25. februar 2015, kl 1830-2030 på Linderud skole
1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN v/Bente Irene Johannessen
2. Referent: Bente Irene Johannessen (FAU v/Groruddalen skole)
3. OPPMØTE Det var totalt 10 deltakere på møtet i tillegg til rektor, og følgende skoler var
representert: Tonsenhagen, Årvoll, Nordtvet, Linderud, Rødtvet, Årvoll, Rødtvet og
Lakkegata.

4. PRESENTASJON AV VERTSSKOLE v/rektor, Bjørn Ekren (45 min)
Rektor holdt et inspirerende innlegg om skolen, som er 51 år gammel og har bare sin 2. rektor;
respekt! Det er 650 elever fordelt på 10 trinn, og skolen er forsterket med grupper for barn
med psykisk utviklingshemming og autisme. Skolen jobber aktivt med inkludering, bla.
igjennom Fest-i-Dalen som arrangeres for 15. året på rad. Elevene ved skolen jobber i lang tid
med prosjekter på tvers av religion, etnisitet, kjønn, alder og funksjonsnivå for lage
festivalen. Det ble også satt fokus på de ulike utfordringer skolen har og hvordan de møter
dem - dette er kjent tematikk, og temaet engasjerte - det ble stilt mange spørsmål, og
presentasjonen utviklet seg etterhvert til en fin samtale/diskusjon mellom rektor og
deltakerne.

5. DISKUSJONSGRUPPER
Siden vi ikke var altfor mange på møtet, fant vi ut at vi ønsket å ta diskusjonene i plenum. Vi
hadde på forhånd foreslått temaene:
-- Fysisk aktivitet på mellomtrinnet
-- Gå-til-skolen prosjekt
-- Skolemiljø - fysisk/psykisk
-- Leirskole - hvordan finansiere?
-- Skole/hjem-samarbeid
-- I tillegg kom forslaget: Klassestørrelser. Vi valgte ut noen tema, en kort oppsummering
kommer her:
Fysisk aktivitet på mellomtrinnet (5.-7.trinn): - Mona Bjelland fra Tonsenhagen leste en
kronikk hun har skrevet om temaet, denne er vedlagt. Det ble stilt spørsmålstegn ved hvordan
skolene kan sikre at "alle barn uansett funksjonsnivå" skal kunne "oppleve glede og mestring"
slik det står i måloppnåelsen for faget, når det kun er satt av ressurser til en assistent som skal
lede faget. Det er ønskelig at det blir satt av penger til en fagutdannet lærer, at det blir tilbud
om kursing i hvordan gjøre faget til en positiv opplevelse, og at faget evalueres. Likende
utfordringer gjelder også leksehjelp, dette tar vi med til neste møte.
Gå-til-skolen prosjekt: - Linderud FAU setter igang et gruppearbeid med mål: "De som kan,
skal gå til skolen". Mange forslag kom opp, bla konkurranse med avkryssingsskjema pr klasse,
klassesett med skrittellere, morgenaksjon med FAU'ere i refleksvest som gjør 'stunt' - kanskje
dele ut premier, boller etc. Belønning kan være noe til klassekassa. Dette vil vi høre om
hvordan har gått på et senere møte!
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Klassestørrelser - Mange skoler slår sammen klasser så fort det er praktisk mulig - hvis det
totale antall barn på et trinn blir så lavt at de passer inn i én klasse mindre. Dette er ikke lett å
unngå, men mange skoler har kommet til gode løsninger feks ved at kontaktlærerne likevel
beholdes, men at de deler på oppgavene - kanskje en lærer tar en liten gruppe elever ut i
enkelte timer, etc. Det oppfordres til engasjement fra FAU slik at man får beholde så mange
kompetente lærere som mulig.
Leirskole - hvordan finansiere? - Praksis her er ulik på barnetrinnet og ungdomstrinnet. På
barnetrinnet er det vanlig at skolen betaler turen, mens det på ungdomstrinnet er vanlig med
egenbetaling/dugnad/innsats fra FAU. Det er mange måter å få inn penger på, men det er
viktig å starte allerede i 8. trinn med forberedelser og dugnader. Det er mange ulike måter
dette blir gjort på i dag, en nyttig erfaringsutveksling her.

6. NESTE MØTE blir onsdag 15/4-2015 kl 1830 på Nordtvet skole.
Områdedirektør Trond B. Karlsen deltar.
Takk til Linderud skole for at vi fikk komme til dere!
Referent; Bente Irene Johannessen, 01.03.15
Besøk Oslo KFU på Facebook

