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2. Presentasjon av vertsskole v/ Rektor Jan Wang Engedahl
Rektor Jan Wang Engedahl informerte om Tveita Skole.
Tveita Skole er en skole som ønsker å gi mest mulig informasjon ut til foresatte.
Rektor deltar på starten av FAU møtene. Det er ofte 13 stykker som møter på
Fau møter, medlemmer til FAU blir valgt på foreldre møte som er valgt i forrige
skoleår og har et møte i begynnelsen av skoleåret som de kaller Skole Hjem
møte. På dette møtet deltar foreldrekontakter, FAU representanter og
kontaktlærere på alle trinn for å felles informasjon om skole hjem samarbeid
samt at man klassevis planlegger skole hjem samarbeid for skoleåret.
Tveita skole er en liten skole, satsningsområdene er de grunnleggende
ferdigheter, godt og trykt læringsmiljø, flere elever som tilhører andre skolen
søker seg til Tveita, dette er positivt for skolen og nærmiljø. På skolen er det
mange elever som bruker AKS, flere elever på 4 trinnet også.
3. Informasjon fra skolegruppe C v/ områdedirektør Bjørn Indrelid
Bjørn Indrelid går igjennom noen av sakene i innkallingen
a)
Elevundersøkelsen blir gjort på 7, 10 og vg1. på nasjonale nivå. Oslo har
vedtatt at undersøkelsen skal være på alle trinn. Faglig utfordring er viktig
spesielt på ungdomstrinnet, viktig å følge dette opp. Mobbing er før høyt i
skolekrets c, det er høyere en oslo skolen generelt, dette må gjøres noe med.
Mange av spørsmålene har ofte mange underspørsmål.
b)
Ny IkT plan for oslo skolen, skal være klar til skolestart 2015/2016. Dette
vil gjøre det mye enklere for foresatte å følge med på skolen og elever.
c)
Økning i samarbeidet barnehage- skole og skole-Barnevern
4. Diskusjon, spørsmål og erfaringsutveksling
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Mye diskusjon rundt elevundersøkelse. Viktig å følge dette opp, alle skolene
skal informere FAU/ driftstyre. Husk at mange av spørsmålene kan deles opp
slik at man kan få en ennå bedre svar på undersøkelse og man kan få se svarene
delt opp på trinnet.
4. Nytt, informasjon, tilbakemeldinger og innspill fra Oslo KFU v/Erik
Info Oslo KFU. Har vært stormøte for KFU i mars, ønsker at flere stiller på dette
møtet.
Årsmøte i KFU har vært gjennomført nå i april.
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