Referat fra møte i skolegruppe E og F
Onsdag 15.november 2017, kl. 1800-2000 på Fagerborg skole, Pilestredet 109, 0358 Oslo
Tilstede:
Drago Bergholt – Marienlyst
Eivind Haanes – Fagerborg
Eli Ø. Baardseth – Nordberg
Solveig Dolva – Fernanda Nissen
Cathrine Foss Stene – Bjørnsletta
Siv Blanca Børge-Ask – Ris
Nina Einarsen – Slemdal
Fredrik Naumann – Ila
Anne Lise Kanestrøm – Engebråten
Magnus Vik Lagerberg – Morellbakken
Annette Gauslå – Sagene
Kjersti Austdal – Oslo KFU, skolegruppe F/Majorstuen
Live Kristiane Skarvang – Oslo KFU, skolegruppe E/Grefsen
Elin Brandsæter, rektor Fakgerborg
Petter Hagen, Områdedirektør skolegruppe E
Tone Tenfjord, Områdedirektør skolegruppe F
Kjersti Austdal åpnet møtet med å ønske velkommen.
Sak 1: Valg av referent:
KFU-representant 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: KFU står for Oslo Kommunale ForeldreUtvalg. Styret har i høst hatt møter
med UDE, de har bl.a jobbet med revidering av Standard for skole-hjem-samarbeid
og It`s learning. Oslo KFU planlegger og gjennomfører skolegruppemøtene, og jobber
nå med planlegging av Foreldrekonferansen til våren (15.mars). Vi ønsker gjerne nye
krefter velkommen inn – ta kontakt dersom du kan bidra!

Sak 4: Presentasjon av vertsskole v/rektor
Se egen presentasjon
Sak 5: FAUs arbeid på Fagerborg skole v/leder
På Fagerborg merkes det at det er blandet ungdom fra flere skoler. FAU jobbet før med å få
på plass en Fagerborg-identitet, og dette merkes at har fungert. Skolen har spennende
metodikk, som er en overgang for noen elever – men som fungerer godt når man er kommet
inn i det! Samarbeid med rektor er godt, man er på linje og har god kommunikasjon, og
rektor har god responstid! FAU favner stadig bredere i arbeidet nå som identitet er på plass.
Skolen har stort inntaksområde, Oslo i miniatyr! Merkes i FAU, annerledes og fin dynamikk.
Fokuserer nå på læringsmiljø og nærmiljø, Natteravning, og har jobbet med politikontakt.
Heterogent sammensatt skole er et pluss!
Sak 6: Presentasjon v/ områdedirektørene, Petter Hagen og Tone Tenfjord
Presentasjon er vedlagt. Flere spørsmål og innspill kom fra salen underveis.
Hovedpunkter:
Opplæringsloven 9a
Gjennomgang av opplæringsloven 9A
Innspill/diskusjoner:
• Foreldre som ikke føler seg møtt av ledelsen på riktig måte kan gå til områdedirektør
før Fylkesmannen.
• Definisjon av krenkelse – er vanskelig! Kan bli for mye brukt også.
• Husk elevstemmen, den er viktig! Husk også at ”Alle har rett på et trygt og godt
læringsmiljø” også gjelder den som har krenket eller er beskyldt for å ha krenket.
• Alle skoler har en handlingsplan som definerer hvordan skolen jobber med dette, og
prosedyren er åpen for alle.
• Det kan være fornuftig med åpenhet fra foreldrene, kan man jobbe aktivt med å få til
dette i flere situasjoner?
Foreldreundersøkelsen
Områdedirektørene oppfordrer til å be rektor/skoleledelsen om resultater fra sin skole.
Noen resultater fra undersøkelsen ble presentert.
Innspill/diskusjoner:
• Hvor mye informasjon har skoleledelsene fått om hvordan de skal tolke
undersøkelsen? Det følger med veiledningshefter til alle undersøkelser, og skolen skal
ha kompetanse på dette.
• Hva kan man forvente at skolen leverer ut fra slike undersøkelser? Både presentasjon
av resultater og en handlingsplan for oppfølging av resultatene.
Skole-hjem-samarbeid
Det er skolens ansvar å ta initiativ til og legge til rette for samarbeidet.

Standard for skole-hjem-samarbeid revideres i disse dager, utkast er laget og AKS skal inn, så
vil denne iverksettes.
Innspill/diskusjoner:
• Ny standard har eleven i sentrum! Det er viktig!
• Happenings e.l. på skolene: får man med elevene man ønsker? Dette er ikke alltid
utelukkende positivt. Noen ganger kan det være lurt å tenke klassenivå og ikke
skolenivå?
• Elever med stort læringspotensiale som ikke blir møtt med det de trenger er også en
del av det som omhandler læring og mestring.
• Husk elevstemmen!
Skoleplattform Oslo
Osloskolen innførte en ny plattform for en tid tilbake for å forenkle kommunikasjon. Alle
skoler skal ha en kanalplan. Det jobbes nå med en app hvor alt skal smales, som skal stå klar
til skolestart 2018.
Eksamen 2017
Utvalgte resultater for skolegruppe E og F ble presentert.
Budsjett 2018
Utvalgte punkter fra budsjett 2018 ble presentert.
Innspill/diskusjon:
• Ressursfordelingsmodellen: Dersom denne blir vedtatt, kan det bli krevende for noen
skoler i 2018. Man vet dog ikke akkurat hvordan dette vil påvirke de enkelte skolene
enda. Tallene som er presentert bl.a i Aftenposten er basert på 2015-budsjettet og er
således ikke reelle.
• Skolene er enige i positiv skjevfordeling, men alt har sin grense.
• Områdedirektørene har mottatt noe bekymring fra sine rektorer.
• Helsesøster – går på bydelsbudsjettet. Budsjettforslaget innebærer å styrke
skolehelsetjenesten.

