Referat møte for FAU-ledere i skolegruppe C og D
Tid: torsdag 27. apr 2017 kl 18.00-20.00
Sted: Sinsen skole, Lørenveien 7, 0585 Oslo
https://sinsen.osloskolen.no/

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

Valg av referent.
Erik Olsson skriver referatet

Kort presentasjon av deltagerne.
Allan fra Stovner skole, nestleder i styret i OsloKFU samt leder skolegruppe C og D
Erik fra FAU Haugerud skole, og nestleder for skolegruppe C
Hege fra FAU Haugerud skole
Bente fra FAU Sinsen skole
Attia fra FAU Bryn skole, og styremedlem Oslo KFU
Anne fra Linderud skole
Pia fra Ammerud skole
Lina fra Sinsen skole
Marit fra Sinsen skole, og lærer på Kampen skole
Rektor fra Sinsen skole
Bjørn Indrelid, Områdedirektør skolegruppe C
Trond Karlsen, Områdedirektør skolegruppe D

Presentasjon av vertsskole v/rektor og FAU
Rektor presenterte Sinsen skole
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolen har 630 elever, og 125 ansatte med AKS
65-70% flerspråkelige elever
Godt samarbeid med NAV (pga den skolen med flest fattige barn)
Har et godt samarbeid med FAU
Med i prosjekt med Redd Barna (Ingen utenfor)
Veldig opptatt med å jobbe med krenkende atferd
Jobber med få økt foreldreengasjement sammen med FAU.
Bruker AKS (med ansatte) som barnepasser, også søsken, ved foreldremøter. Dette
koster penger, men har effekt.
Bryn skole nevner at de har foreldreseminar i tilknytting foreldremøter, med foredrag
om tema (f.eks. nettvett).

FAU leder Lina presenterte FAU på Sinsen skole. Hun begynte som FAU leder nå som forelder i
1. trinn, og har brukt dette skoleåret til å bygge opp FAU.
•

•
•
•
•
•

Lina har hatt møte med elevrådet og presenterte FAU og spurte elevene om hva de
trengte av FAU. Tilbakemelding fra elevrådet var bl.a. at de sa at det er viktig at
foreldrene var engasjerte. Elevrådsleder og vara har etter dette vært i FAU og presentert
seg der. Viktig med godt samarbeid mellom FAU og elevrådet.
Skolen har 25 klasser fordelt på 7 trinn. En representant og en vara fra hvert trinn. En
FAU ansvarlig fra hvert trinn har formøte før FAU-møte med rektor.
Har månedlige FAUmøter, godt oppmøte unntatt siste møte nå i april.
Opptatt med å bygge relasjoner mot elevene, helsesøster, bydelen, NAV etc.
Opptatt av å bygge Sinsenidentitet basert på mange ulike foreldre og barn (finn annen
tekstform)
Jobbet med å få ny FAU-side med informasjon i tillegg til foreldremøter. Ha rogså begynt
med å sende sms til alle foreldre når FAU referatet legges ut.

Marit fra Sinsen skole FAU fortalte litt om en SMU sak:
På Kampen skole (er lærer der) har man satt opp en festival hvor elever settes i grupper
på tvers av trinn som jobber med sine temaer. Foreldrenes rolle er å bidra i en gruppe.
F.eks. en forelder som er god på animasjon kan bidra til en gruppe som skal jobbe med
det.
I tillegg til salg av mat. Kan sjekke med FAU på Kampen om detaljene rundt dette.
Hadde et ønske om at Sinsen skole skulle få oppleve dette. Ba om møte med rektor, og
det inkluderte etter hvert mange representanter fra Sinsen skoles ansatte. Positivt
engasjement. Dette kunne gi «Ingen Utenfor» et ny giv. Lærerne ble også engasjert i
dette. Tema er vår verden. Marit er ny på skolen men veldig fornøyd med det gode
samarbeidet man har med skolen på slike saker.

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:

•
•

•

Områdedirektørene har hatt møte med rektorene 10. aug. Og der vil forventingene om
skole-hjem samarbeidet bli nevnt.
Mye diskusjon vedr. mobbing og forslagene til de nye lovkravene. Bl.a. hva man
definerer som subjektiv opplevelse av krenkelse. Men det skal skolen da kartlegge innen
5 døgn for å avdekke dette.
Alle skoleledere vil gå på seminar i juni for å bli kjent med prosess og hva man skal gjøre
vedr. dette.

Diskusjon, spørsmål og erfaringsutveksling
«Hvordan engasjerer vi hele foreldregruppa i skolehverdagen og skole/hjem samarbeid?»
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Sinsen skole har ett FAU hvor kun en representant er to-språklig. Men skolen har 6570% med flerspråkelig bakgrunn.
Linderud har 1/3 FAU med flerspråk, men skolen har opp mot 80% på skolen.
Ammerud har ikke den problemstillingen. Men utfordring med engasjement på de litt
eldre trinnene.
Bryn har fått engasjementet opp. Men man har der begynt med at FAU presenterer seg
på førskolemøtene med foreldrene. Dette har gitt en god effekt på få engasjement til
FAU. Gjort dette i 4 år, og ser god effekt på de 4 første trinnene pga dette.
Kan man senke terskelen for det å bidra til FAU? Er det litt for ukjent og skremmende å
bli med FAU. En ide kan være å ha arbeidssgrupper bestående av foreldre. Man må ikke
sitte i FAU for å være engasjert i noe.
Lettest å engasjere foreldrene igjennom elevene. Involvere SMU og elevene.
Lindeberg bruker overskuddet på 17. mai som en klassemiljøpott til gode
skolemiljøforslag fra elever/foreldre fke.s kinotur hvor foreldre må bidra….evt. kafe en
gang i måneden. Etablere en arbeidsgruppe som kan jobbe med dette behøver ikke å
være FAU.
På Bryn har de kombinert kafe med omvisning på skolen, og annen informasjon fra
skolen. De har også laget en brosjyre som deles ut til foreldre allerede til forskolemøtet.
Linderud vurderer å bruke app’en Spond for å kalle inn til møter etc. Dette er en app
som kan invitere deltagere til møter/arrangement via sms, epost, facebook etc.
Deltagere kan bekrefte deltagelse via, sms, epost eller via Spond.
Tveita skole starter skoleåret med et eget skole-hjem-samarbeidsmøte i den andre uken
av skoleåret (evt. så tidlig som mulig). Her møtes skoleledelsen samt alle trinnes
kontaktlærere, FAU representanter og foreldrekontaker (foreldre som er kontakperson
mellom lærere og foreldre på det enkelte trinn). Her presenterer skoleledelsen behovet
for skole-hjem-samarbeid, og hvorfor. Så vil kontaktlærere, FAU og foreldre-kontakter
klassevis planlegge skoleåret, med spesielt fokus på første foreldremøte (tidspunkt og
innhold)

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

Eventuelt
Ingen saker
Møtet ble avsluttet ca. kl. 21.
Tusen takk til områdedirektørene som ble med oss utover oppsatt møtetid, og besvarte mange
spørsmål underveis fra ivrige FAU representanter ☺

