REFERAT fra møte i skolegruppe C og D
Tid: 21.11.17 kl 18:00 – 20:00
Sted: Rødtvet skole
-------------------------------------------------------------------------------

1. Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent
2. Valg av referent
Erik Olsson ble valgt
3. Kort presentasjon av deltagerne
Vi kom litt sent i gang, og agendaen var lang. Dette punktet utgikk.
4. Presentasjon av vertsskole v/ rektor og FAU
Rektor ønsket velkommen til Rødtvet skole.
Rektor presenterte først fakta om skolen.
• Bygget i 1962 og nytt tilbygg i 2012
• Barneskole 1.-7.trinn
• Ca 490 elever, byomfattende spesialgrupper, alfabetiserings- og mottaksklasser
• AKS for 1.-4.trinn, gratis kjernetid 1.-2.trinn, 220 elever
• Ca 100 ansatte
• skole - 54 språk representert
Satsningsområder
Skolen er sammen om at "Elevene skal bli den beste utgaven av seg selv" og "Vi skal gjøre alt
vi kan for at ditt barn skal lykkes både faglig og sosialt"
Det satses spesielt innenfor:
• Godt skolemiljø
• Lesing
• Kvalitet i undervisningen
• MerLæring 1. - 4.trinn, tidlig innsats og tilpasset opplæring.
• Kulturaktiv skole - har egen årlig festival, og skal i gang med det 4.året.
Hvordan jobber alle på skolen sammen?
• "Bruk oss!" sa FAU til ny rektor. Starten på et godt samarbeid mellom skole og FAU!
• Har felles mål: Barnas beste.

•
•
•

Fokus på informasjon, kommunikasjon og åpen dialog.
FAU har en FAU-representant pr trinn. 1-2 foreldrekontakter pr klasse (3 klasser pr
trinn). Foreldrekontaktene har ansvar for kun sin klasse. Velger for ett år av gangen.
Det ble en del spørsmål om FAU-organiseringen. Skolene har ulike måter å organisere
både FAU og arbeidet mot foreldrene, og klassen. Her kan vi lære mer av hverandre.

5. Nytt fra områdedirektørene v/ Bjørn Indrelid (omr C) og Trond Karlsen (omr D)
Hele presentasjonen ble delt ut på papir i møtet, og vil bli vedlagt elektronisk sammen med
referatet.
Lovendring opplæringsloven §9A
• Gjelder fra 1. aug. 2017.
• Alle skolene hadde innen sommeren laget nye planer som tok hensyn til den nye loven.
• Spørsmål om hva man gjør med forebyggingen av krenkelser? Man ser at mange av de
nye handlingsplanene inneholder mer forbyggende aktiviteter, f.eks. mer tilstedeværelse
der hvor krenkelser kan finne sted.
• Dette skal ha vært igjennom alle FAU, SMU og Driftsstyrer. Planene skal ligge
tilgjengelige på den enkelte skole.
Foreldreundersøkelsen
• Resultater er for hele Osloskolen.
• FAU må be om resultater for sin skole.
• Tilbakemelding: Litt lav deltagelse (50%). Det er Utdanningsdirektoratet som har valgt
løsning med hvordan utvelgelsen av hvem som har fått undersøkelsen. Mange ulike
meninger om utvelgelsen. Kan dette gjøres bedre? Gi gjerne forslag til Oslo KFU. Noen
synes også spørsmålene var vanskelige å gi et riktig svar på.
• På Bryn skole har man hatt et åpent FAU møte m/ foreldre med gruppearbeid for å løse
en del av de utfordringene undersøkelsen viste.
• Tilbakemelding til selve undersøkelsen kan rettes til rektor eller Oslo KFU.
• Anbefaler at man tar denne undersøkelsen samt elevundersøkelsen i SMU i tillegg til
FAU, og engasjer gjerne foreldrene slik som Bryn skole.
• Elevundersøkelsen som kommer nå vil også gjelde for 1 til 4. trinn.
Skole-Hjem-samarbeid
• Anbefaler at rektor og FAU har et årshjul med hvilke saker som skal opp i FAU, f.eks.
Foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen og mange andre saker. Se www.oslokfu.no
som skal også på skolens hjemmeside i forbindelse med FAU og skolens utvalg.
• VIKTIG fra lærerplanen KL06: "….Samarbeidet mellom skole og hjem er et gjensidig
ansvar, men skolen skal ta initiativ og legge til rette for samarbeide"
• Det er utarbeidet en ny brosjyre for skole-Hjem (revidert). AKS skal også innarbeides i
dokumentet. Alle foreldrene skal få en plansje som viser denne. Den skal presenteres til
foreldrene og til FAU og legges ut på hjemmesiden til skolen. Det skal være et grunnlag
for å utarbeide egen veileder som et samarbeid mellom alle utvalgene på skolen.
• Oslo KFU har samarbeidet om denne helt siden starten. Veldig positiv til denne
revideringen som er enklere å forstå. Allan tipser om at engasjement også kan oppnås via
å engasjere og involvere barna i sine egne hverdager.

Skoleplattform Oslo
• Dere foreldrene er en viktig kilde til å etterspørre på skolen.
• Det er store forskjeller mellom skoler. Her kan foreldre, skole, Driftsstyre etc være med
på å påvirke hvordan det skal være på egen skole. Hvis man ikke ser en utvikling vedr.
kanalbruk så ta det med rektor.
• Blir det krav til å få tilgang til skolens nettverk, istedet for å bruke 4G på iPad? Gratis wifi
får man ikke.
• Spørsmål om det er føringer i forhold til å gå for ipad eller PC? DS har ikke nødvendigvis
kompetanse til å avgjøre dette? DS kan gjerne f.eks besøke en skole som har innført iPad
eller PC. DS kan be rektor sjekke med andre rektorer om erfaringer rundt valg av iPad
eller PC.
• Linderud har bedt om å få en egen epostadresse for FAU. Hvordan skal vi foreldrene
digitalisere oss? Ikke ideelt med epost. Hvilke løsninger finnes som ivaretar alles
interesser og er samtidig smidig og enkle å bruke.
• Finnes det noen åpning for oss i FAU i skoleplattform? Ingen løsning foreløpig selv om
Oslo KFU ønsker dette. Eget domene kan også vurderes. Det er også noen
sikkerhetspunkter hvor epost og annen info ikke kan deles.
• Noen skoler har bedt om egen FAU side og ikke fått dette.
• Man kan sjekke andre løsninger via hjemmesidene til skolene.
Eksamen 2017
• Eksamensresultatene for område C, D, Oslo og nasjonalt ble vist.
• FAU kan etterspørre resultater for egen skole. Disse skal gjøres tilgjengelige av skolen.
Budsjett 2018
• Får budsjett ca. 20. desember
• 3 styringsprinsipper
• Tidlig innsats
• Positiv forskjellsbehandling (f.eks. AKS 1. og 2.trinn)
• Tillit og handlingsrom (for den enkelte skole)
• Byrådets hovedmål (egen foil)
• Gratis AKS utvides til 67 skoler
Er det satsning på læringsmiljø?
• Det legges prioritering om bruk av læringsmiljøteamet til de skolene med størst behov i
forhold til mobbing.
• Hva gjør man for evt. skoler som pynter på resultater?
• Elevundersøkelsen pynter ingen på. Har opptil månedlige møter med hver skole (med
omr.dir) hvor resultater følges nøye opp. Viktig at foreldrene er på banene og
etterspørre, følge opp og bidra til utbedringer i resultatene hvor dette er mulig.
Er det noe nytt om ressursfordelingsmodellen?
• Det har vært en del høringer. Ikke sikkert politisk flertall for endringer i de delene av
modellen p.t. Det er ingen nytt modellforslag, men en endring av kriteria for fordeling av
ca 6-7 % av den totalsum for å kompensere for lokale faktorer som kan påvirke noen

•
•
•

skoler på negative vis. Mye fokus om at grunnbeløpet per elev er for liten i
utgangspunktet og at ressursene inn mot Oslo skolen er så begrenset at omfordelinger
bidra bare til å flytte på utfordringene og ikke å løse dem.
Oslo KFU har en del info på nettsidene.
Har DS rett i innsyn i hvordan læringsmiljø jobber og individuelle saker?
Skolene skal gi grunnleggende informasjon til SMU, FAU og DS også med tanke på at det
arbeidet som igangsettes skal kunne følges opp etter at læringsmiljøteamets tid på
skolen er ferdig. Men det gis ingen informasjon om enkeltsaker. Krav om at det ikke skal
indentifisere enkeltelever/ familier, klasser osv.

6. Oppdateringer fra Oslo KFU
Masse info på våre nettsider www.oslokfu.no
Oslo KFU har også facebooksider, søk opp Oslo KFU.
De som er mer interessert i Oslo KFU kan melde interesse og som regel komme på
utvalgsmøtene, som er månedlig. Der møter Oslo KFU styret samt de som leder
skoleområdene A til F (f.eks. Allan og Erik for skoleområdene C og D). Lik Oslo KFU på
facebook for oppdateringer av hva vi driver med eller ta kontakt med ledelse i gruppa for
mer informasjon. Alle er velkommen, både ledere, nestledere, medlemmer eller vanlig, men
litt overmiddels engasjerte foreldre. Ta kontakt!
Det ble nevnt fra salen om at det også er en FAU gruppe for område C og D på facebook.
Bare 11 medlemmer der.
Fra salen kom det også ønske om en oversikt over alle FAU og hva de driver med.
Skolegruppemøtene tar sikte på å ivareta dette. Men dette er tidkrevende arbeid og der
trenger Oslo KFU hjelp fra engasjerte foreldre. Alle i Oslo KFU jobber frivillig med arbeidet
for foreldre og for barnas beste.
Eventuelt
Ingen saker.

