Referat fra møte i skolegruppe E og F, april 2018
Onsdag 4. april 2018, kl. 1800-2030, Nordpolen skole, Oslo
Tilstede
Disen – Jorunn Aarvik
Fagerborg – Eivind Haanes
Fernanda Nissen – Solveig Dolva
Grefsen – Mariann Næss Norheim og Yordanka Bruteig
Kjelsås – Cecilie Langvik
Majorstuen – Kjersti Austdal
Marienlyst – Drago Bergholt
Nordpolen – Magnhild Freuchen og Tonje Misund-Asphaug
Sagene – Annette Gauslå
Øraker – Helge Hafstad
I tillegg var rektor ved Nordpolen skole og områdedirektørene for skolegruppe E og F
deltakende.

Oslo KFU, ved Kjersti Austdal, åpnet møtet med å ønske velkommen.
Sak 1: Valg av referent:
KFU-representant Kjersti ivaretok dette.
Sak 2: Godkjenning av innkallingen – gjennomgang av dagsorden
Ingen innsigelser på innkalling, Kjersti gjennomgikk kveldens agenda i korte trekk.
Sak 3: Velkommen til møte ved Oslo KFU
• Presentasjonsrunde av deltagerne med verv og skole.
• KFU-info: Det ble informert om Oslo KFU og dets form, møter med UDE og ny byråd,
og FAU-prisen. Det ble informert om at vi ønsker gjerne nye krefter velkommen inn –
ta kontakt dersom du kan bidra!

Sak 4: Presentasjon av vertsskole og FAU
Presentasjonen til skolen ligger på hjemmesiden til Oslo KFU. Den finnes både på

http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-e/ og http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-f/.

Skolens fokus er mangfold. De bruker mye tid på kartlegging for å kunne planlegge best
mulig for hver enkelt elev. Og inkluderende undervisning for å sikre at undervisningen er god
nok for alle. Veldig fornøyd med samarbeidet med bydelen for å kunne gi et helhetlig tilbud
til alle. En sammensatt elevgruppe som gjør at de må jobbe sammen for å nå målene. En
aktivitet er «etter skoletid» tilbudet for 5.-7. trinn. Dette har vært/er et samarbeid med
bydelen, ungdomstjenesten og gir elevene, som ikke kan gå hjem/har et sted å være, et sted
å være etter skolen. I dag litt over 1000 som bruker dette. Det er viktig for skolen og FAU at
det lages et tilbud basert på det behovet som er der, spør de det gjelder, ikke bare
bestemme ut i fra tall. Som f.eks leksehjelp 2 dager i uka, som er blitt utvidet til å inkludere
flere elever og også for foreldre.
Sak 5. Områdedirektørenes orientering og informasjon
Presentasjonen til områdedirektørene ligger på hjemmesiden til Oslo KFU. Den finnes både
på http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-e/ og http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppef/.

Skole-hjem samarbeid
- Hvor mye forplikter skole-hjem-samarbeids brosjyren? Diskuter dette i hvert FAU.
- Dette er foreldrenes ansvar også. ER brosjyren bare et papir?
Gjennomgang av elevundersøkelsen
- Trivsel
- Mobbing
- Motivasjon
Diskusjon i gruppen: Hvordan presenteres/brukes elevundersøkelsen på de enkelte skolene?
- Presentasjon for FAU, hvor fokuset ble på statistiske feil og ikke hvordan resultatene
er over tid og eventuelle utfordringer foreligger.
- Andre opplever at skolene tar grep om utfordringer og jobber mot målene.
Det ble tatt opp at på spørsmål i FAU om hva kan/bør gjøres er det vanskelig for FAU å mene
noe om et løsningsforslag da vi ikke sitter på all informasjon. Det oppleves at FAU ikke har
kompetanse til å komme med løsninger. FAU sitt bidrag kan være langsiktig arbeid, se på
resultatene over tid, passe på at tiltak som settes i gang fungerer eller ikke.
Kartleggingsprøver
- Resultater på lesning og regning 5. og 8. trinn avslører at veldig mange leser for dårlig
sammenliknet med kunnskapsmålene.
- Hva gjør de enkelte skolene med resultatet?
- Digitale ferdigheter
- Nett vett – foredrag for elever og foreldre
- Hvordan løse dette?
- Diskusjon rundt bordet? Hva gjør de ulike skolene og FAU? Kan foreldre bli enige?

Sak 6. Erfaringsutveksling
Spørsmål: Er det mulig/kan man tenke seg at skolene ha «felles» mal for skolene slik at det
f.eks oppleves likt ved skolebytte?
Ressursfordelingsmodellen
Viktig at politikerne ser på resultatene fra elevundersøkelsen og ikke hvor skolen er lokalisert
for å se på behov. Oppleves usikkert med ny ressursfordelingsmodell.
Skolebehovsplan
Skolebehovsplanen er ute til høring. Påvirker skolegrenser og noen skole i våre skolegrupper.
Høringsfristen er 24.mai.
Ny lærernorm
Skolene har nå fått vite at de kan tilsette inntil 75% av lærerne før det er klart hvordan dette
skal finansieres helt.
Forsikring på skolen
Hvordan fungerer dette? F.eks når noen ødelegger inventar i skoletiden på skolen eller evt
flerbrukshall? Det er stor egenandel for den enkelte skole. Det kan bli økonomisk vanskelig
for en skole som allerede har utfordringer med budsjett, og håndtere en så stor egenandel
det er skader som oppstår. Alle skoler har Oslo Forsikring.
Skolegruppemøter
Det kan være en ide å spille inn problemstillinger til gruppene i forkant av møtene slik at de
kan forberede seg og så ta diskusjonen på møtene. Neste skolegruppemøte vil bli i
september 2018, men saker kan sendes inn fortløpende til postmottak@oslokfu.no Styret og
utvalget i Oslo KFU vil diskutere disse og eventuelt løfte dem opp til eksempelvis
utdanningsdirektøren i Oslo, byråd for oppvekst og kunnskap eller områdedirektørene.
GDPR
Fra områdedirektørene: Det jobbes med dette.
For FAU og klassekontaktene har det mye å si for hvordan skolene kan/vil distribuere
klasselister. Ønskelig fra skolegruppene at dette løses sentralt slik at alle skoler/FAU har
samme løsning.
Kjersti Austdal
referent

