Referat fra fellesmøte for FAU i skolegruppe A og B
Tid:
Sted:

Tirsdag 14. februar 2017, kl. 18.00–20.00
Lusetjern skole

Distribusjon: Via e-post til respektive FAU-ledere.
Deltagerne:
Gruppe A:
Lene Østli, Bekkelaget skole
Bente Janderberg, Bjørndal skole
Ragnhild Ljøkjel Knotten, Bjørnholt skole
Karianne Engsbakk, Hauketo skole
Thomas Arp, Holmlia skole
Lena Johansen, Lambertseter skole
Helene Eisold, Lusetjern skole
Ingvild B. Næestad, Lusetjern skole
Tor Christian Ulvang, Munkerud skole
Andreas Berdal, Rosenholm skole
Dinore Cakaj, Eosenholm skole
Janet Diss Seierstad, Ryenberget skole

Gruppe B:
Ronny Lie Solbakken, Bøler skole
Hilde Lae, Golia skole
Renate Torvlund, Jordal skole
Hanne Wangen, Jordal skole
Hans Kristian Eide, Kampen skole
Lars A. Ruud, Manglerud skole
Trine Lise Lyng, Nøklevann skole

Sak 1: Ingen kommentar eller merknad til innkalling eller agenda.
Sak 2: Presentasjon av vertsskolen v/Nina Jukvam, rektor
Lusetjern skole er en skole fra 1995, en barneskole 1-7 med 300 elever og 40 ansatte. De har
mottaks- og alfabetiseringsklasse. De har et fantastisk flott uteområde med muligheter for
aktivitet og utfoldelse innen de fleste sjangere og grener. Uteområdet deler de med Holmlia som
er nærliggende skole.
Skolens visjon er læring og livsglede. Dette skal de fremme gjennom samarbeid, mot, raushet og
engasjement. Hovedfokus frem til nå har vært lesing og læringsmiljø. Fremover vil det favne om
lesing, skriving og regning i tillegg til ny handlingsplan for et bedre læringsmiljø (nytt er å få frem
elevstemmen).
Hele presentasjonen vedlegges referatet og legges ut på Oslo KFU sin hjemmeside.
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Sak 3: Innblikk i FAU arbeid på Lusetjern v/Ingvild Brekke-Nærstad, leder
Hovedsaken i FAU har vært skole og lærings-miljøet. FAU har vært opptatt av at SMU skal fungere,
og har startet et tettere samarbeid for å få samkjørt FAU, SMU og driftsstyret. FAU er tydelig på
hva de forventer fra ledelsen og ledelsen vet hva de forventer fra FAU. De har en åpen og ærlig
dialog om styrker og utfordringer. De har også en handlingsplan for bedring av skolemiljøet samt
et årshjul med tiltak for forbedring av skolemiljøet, herunder ulike sosiale arrangementer.

Sak 4: Helsesøsters rolle opp mot det psykososiale skolemiljøet v/May Ullnæss, helsesøster
Helsesøster skal i første rekke jobbe forebyggende! Er dermed en god ressurs å spille på både ved
informasjons formidling innen ulike tema – til klasser/mindre grupper og foresatte. Jobber mye
med psykologisk førstehjelp og underviser i dette på både 5 og 8 trinn. Temauke på 8 trinn. Gir
mestringsstrategier for livet. Jentesnakk og guttesnakk. På 10. trinn jobber de med avspenning.
Senke skuldre og dempe forventningspress.
Hele presentasjonen vedlegges referatet og legges ut på Oslo KFU sin hjemmeside.
Sak 5: Oppdatering fra Oslo KFU
Stormøte 22. mars: KFUs årlige fellesmøte for FAU-leder/nestleder og skoleleder. I år er tema
psykisk helse i skolen og vi åpner derav også for at andre ressurser fra FAUene kan delta, i
særdeleshet foresatte som sitter i skole miljø utvalget (SMU). Invitasjon er sendt ut og det er bare
å melde seg på (obs, kapasitetsbegrensning).
Skolemiljøutvalg (SMU): KFU ønsker å ta rede på hvor mange skoler, om noen, som ikke har et
SMU virksomt ved egen skole. Vi har oppfattet at flere skoler ikke har dette utvalget og ønsker å
løfte frem bevisstheten til utvalget og dets rolle. Kartlegging, som vi ønsker til intern bruk i KFU for
å få en viss oversikt, legger vi ved referatet og oppmuntrer dere alle til å fylle den ut og sende oss
snarlig. Mer informasjon om SMU finner dere også på vår hjemmeside,
http://oslokfu.no/skolemiljoutvalget-smu/
Ressursfordelingsmodellen for grunnskolen: KFU har sammenfattet et informasjonsskriv som ble
delt ut og som vedlegges referatet. Hensikt er å formidle informasjon om saken og få flest mulig til
FAU/DS til å drøfte tema – hvordan modellen slår ut vis a vis egen skole. Se også informasjon på
www.oslokfu.no.
Årsmøte onsdag 19. april: Årsmøte er KFUs øverste organ og avholdes årlig i april. Innkalling med
saksliste vil komme, omtrent en uke før møtet. På årsmøte velges blant andre styrets medlemmer
og vi inviterer samtidig til at forslag til at styrekandidater sendes oss på mail:
postmottak@oslokfu.no. Si gjerne noe om bakgrunnen for innstillingen. Takk for hjelpenJ
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Ledelse av skolegruppen og representant i utvalget, Oslo KFU:
Hver skolegruppe trenger en eller to som leder gruppen. Kan gjerne fordeles med en representant
i utvalget og en som holder fokus på skolegruppen. I tillegg er det fint med flere bidragsytere som
er med som ressurs for enten skolegruppen eller KFU. Skolegruppe B ønsker å knytte til seg
ytterligere en ressurs i ledelsen. Interesserte kan ta kontakt med Vickey
(vickey.bonafede@redcross.no) leder for Oslo KFU.
I etterkant av dette møtet har det blitt avklart at Hanne Wangen (Jordal skole) har tatt på seg
ledervervet for skolegruppe B, mens Karl Nafstad (Gamlebyen skole) er nestleder og Inger Helene
Frivik stiller som ressursperson. Velkommen til dere!
Tips til foreldremøtene: husk å vise filmen «De små ting gjør en forskjell» som ble laget i
samarbeid mellom Oslo KFU og UDE for å visualisere ønsket og behovet for at foresatte engasjerer
seg i skolen. Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=8eWGons7J1I
Hjemmeside: www.oslokfu.no
Sekretær i Oslo KFU nås på e-post: postmottak@oslokfu.no
Lik og følg Oslo KFU på Facebook https://www.facebook.com/OsloKFU/ - her legges det stadig ut
informasjon og oppdateringer.
Neste møte i skolegruppene
Med skolegruppemøter ønsker KFU å etablere kontaktnett mellom FAU ved de respektive skoler.
Håpet er at FAU`ene, ved å komme i kontakt, skal kunne være gode bidragsytere for hverandre
fremover. Herunder erfaringsutveksling og å drøfte felles utfordringer.
Neste møte vil også bli et felles møte for gruppe A og B og avholdes den 27. april 2017 på
Lambertseter skole. Sett av kvelden allerede nå (tiden 18-20). På dette møte vil
områdedirektørene for både gruppe A og B delta.
Dere oppfordres alle til å spille inn tema/spørsmål som dere håper å kunne få drøftet og/eller
luftet på neste skolegruppemøte når begge område direktørene er sammen med oss. Innspill
sender dere til vår mail: postmottak@oslokfu.no
Innspill til april-møtet:
Kan områdedirektørene si litt om hvordan vi skal få til en reell medvirkning i skole-hjem
sammenheng?
Kan vi vite at hver skoleleder ønsker at vi er den kritiske samarbeidsparten eller skal vi måtte
"tåle" å møte motstand?
Samarbeidet mellom Driftsstyret og FAU
Opplæring av DS leder kontra opplæring av FAU leder
Referat ved Ingvild Brekke-Nærstad og Vickey Bonafede
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