Oslo Kommunale Foreldre Utvalg
Agenda for møte i Skolegruppe A og B
Onsdag 4. april 2018, kl 18:00-20:30 (merk utvidet tid!), Kampen skole, Normannsgata 57A, 0655 Oslo

1. Godkjenning av innkallingen – gjennomgang av dagsorden
•

Runden: Presentasjon av deltagerne/verv/skole.

2. Velkommen til møte ved Oslo KFU (10 minutter)
•

Kort info om aktuelle saker vi jobber med i Oslo KFU

3. Presentasjon av vert skole v/rektor, Hanne Hauge (10 minutter)
•

Kort innom hvordan skolen jobber med inkludering, behandler EU i skolens ulike for,
organiserer sitt arbeid om IOP og hvordan foreldre blir tatt med i dette samarbeidet.

4. FAUs arbeid på Kampen skole v/leder, Hans Kristian Eide (10 minutter)
•

Innsikt i samarbeidet mellom FAU og elvene/skolen, saker det jobbes med.

5. Oppdateringer fra etaten - v/områdedirektørene Per Korsvik og Bente Borrebæk (60 min.)
• Elevundersøkelsen 2017 – det legges opp til erfaringsdeling om hvordan EU behandles i
skolens ulike fora
• Nasjonale prøver – resultater og skolenes oppfølging av nasjonale prøver
• Revidert skole-hjem standard
• Skolebehovsplanen 2018

6. Innspill til drøftelser i gruppen:
•
•

•

Hvordan kan skoleleder bidra til at foresatte får forståelse av hvordan de kan engasjere seg i
skolen, første møte med foresatt gruppen og rekruttering til verv i de ulike fora?
Hva betyr inkludering? – hva betyr dette for FAU sitt arbeid og hvordan kan FAU jobbe med
inkludering? Hvilken betydning kan arrangement i regi av foresatte, alene eller sammen med
skolen, bety for inkludering?
Dersom det skapes trygge møtearenaer for elevene, arenaer/aktiviteter hvor alle kan delta,
hva kan det bety for den enkelte elev?

NB! Hvilke tema ønsker dere informasjon om på neste skolegruppemøte, på høsten (når og hvor?)
EVENTUELT – saker bes meldt inn på forhånd.
Vi håper at hver skole har anledning til å stille med en eller flere FAU-medlemmer på
skolegruppemøtet! Påmelding med navn+skole til postmottak@oslokfu.no.

Vel møtt!
Vennlig hilsen
Karl, Hanne og Vickey
For Skolegruppe A og B

