Referat møte for FAU-ledere i skolegruppe C og D
Tid: torsdag 24. nov 2016 kl 18.00-20.00
Sted: Frydenberg skole, Frydenbergveien 48, 0575 Oslo
https://frydenberg.osloskolen.no/

Deltagere:
Se vedlegg.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Godkjenning av innkallingen.
OK

Valg av referent.
Erik Olsson skriver referatet

Kort presentasjon av deltagerne.
Denne saken ble først utsatt og deretter utgått da sakslisten ble omprioritert og pga liten tid.

Presentasjon av vertsskole v/rektor og FAU
Rektor Anders Gjengedal rektor og avdelingsleder Trine Solberg presenterte skolen. FAU leder
var syk denne dagen. I tillegg til presentasjon av skolen ville de spesielt se på skolens bruk av
skoleplattformen.
•
•
•

•
•

•

Frydenberg skole er en ungdomsskole 8-10 med 473 elever.
Skolen er 5 år, og har tidligere vært industribygg.
Skoen investere i et mattilbud for elevene sine og opplever at det brukes av en veldig
høy andel elever. Mener at dette gir elevene mange fordeler både innenfor og utenfor
skolehverdagen
Skolen har brukt mye tid på å få i gang skoleplattform Oslo, og opplever å ha kommet
langt her på skolen.
Fikk oppdrag om å lage en kanalplan i februar. Foreldrene skal vite hvilke kanaler vi
bruker og ikke bruker i forhold til kommunikasjon. Hatt intern prosess på huset samt
runder med FAU. Dette arbeidet er nå ferdig og vil publiseres til foreldrene.
Fagplaner legges nå på Its, og skal undervise etter kompetansemål.

Trine demonstrerte skoleplattformen på Frydenberg skole.
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Begynner med at lærerne lager årsplaner.
Delt inn i klasserom og teamrom. Teamrom er like for hele trinnet for å sikre lik praksis
på trinnet, øker grunnleggende kompetanse og på- og utbyggingsmuligheter når alle
jobber likt.
Alt som handler om elevenes læring skal være i Its.
Elever kan gå via sin kalender og timeplan og se hva som er planen for den enkelte time
og fag.
Utfordring er at vi nå er heldigitale, og det fordrer at eleven har tilgang til PC (evt.
mobil). I tillegg til å sikre grunnleggende ferdigheter i alle fag.
Foreldrene skal se det samme som elevene vedr. vurderinger, fravær og anmerkninger.
Standardløsninger og forutsigbarhet i hele skolen ihht hva, hvordan og når man kan
finne i både elevenes og foresattes rom.
Første revidering i mars. Og da skal skolen ta kontakt med FAU.
Positivt at dette er åpnet som en SMU sak for å involvere bredt.
Det kom spørsmål om bruk av sms, og skolen fortalte også om sin hyppig og varierte
bruk av sms-løsning til å kommunisere med skolebrukere. Denne brukes aktivt, og er
også mulig for foreldre å gi beskjed tilbake til f.eks. kontaktlærer. Alle skoler i Oslo har nå
mulighet for skole-sms, og det koster lite å ta dette i bruk. Skal være med i alle skolens
strategi for utforming av plattformen.

Informasjon fra skolegruppe C og D v/Områdedirektørene Bjørn Indrelid og
Trond Karlsen
Hele presentasjonen fra områdedirektørene legges ut, sammen med referatet, på nettsidene til
Oslo KFU. I tillegg var presentasjonen printet ut til deltagerne i møtet i dag.
Noen tilleggskommentarer utover presentasjonen:
Vedr. partnerskap mot mobbing:
En FAU representant opplever vedr. 9A3 - at man ikke når frem på skolen? Områdedirektørene
sa at slike tilfeller må da tas med rektor. Når man ikke frem mot rektor så kan man ta direkte
kontakt med områdedirektør.
Vedr. eksamens resultater
FAU og Driftstyret skal løpende få resultater for sin skole.
En kort forklaring om ungdomskoleresultatene. Snitt 8. klasse er 50 poeng. Snitt 9. klasse er 53
poeng. Det øker med 3 poeng pr trinn.
Vedr. IT kompetanse.
Minimum skal 2 ha IT kompetanse på en skole.
Alle skoler skal ha en IKT ansvarlig, en Its ansvarlig og en som har overordnet ansvar.
Det ble spørsmål om det er planlagt å måle foreldrenes opplevelse av skoleplattformen og Its?
Opplever at brukergrensesnittet kan være tungvint og vanskelig å finne frem.

Vedr. plan og plattform.
FAU kan få statistikk på hvor mange foreldre som er inne og ser.
AKS:
Gratis kjernetid har også gitt AKS ansatte mer kursing.
Vedr. nytt for skoleåret
Nasjonale prøver skal FAU ha resultater for sin skole, også gjerne ned på trinn.
Det var spørsmål fra salen om i hvilken grad det var gjennomtenkt med 20 timer
svømmeopplæring. Det er klart at det er utfordringer med dette som det ble en del diskusjon
om i møtet.
Minosloskole:
Der ligger nå 8. og 9. klasse resultater. Om noen uker kommer 5.trinn resultater.
Spørsmål fra omr.dir. om hvordan FAU rekrutteringen fungerer.
Veldig ulike erfaringer positivt og negativt. Noen skoler ha god rekruttering til til FAU, og dtet er
en skole som ha veldig godt samarbeid mellom skolens ledelse og FAU og foreldrene. Dette
betyr nok mye. Nattravn har engasjert på en skole, hvor de måtte starte opp nattravn.
Spørsmål om skolen kan leie ut skolegymsal. Det skal skolen kunne gjøre.

Diskusjon, spørsmål og erfaringsutveksling
Hva har man lykkes med vedr. skole/hjem? Hva fungerer godt på egen skole.
Største utfordringer?
Dette punktet utgikk pga av tid, og tar dette med videre til neste møte i februar.

Oppdateringer fra Oslo KFU
Dette punktet utgikk pga tid. Se for øvrig www.oslokfu.no samt OsloKFU sin facebooksider.

Eventuelt
Ingen saker

