Oslo Kommunale Foreldre Utvalg
Referat fra møte i skolegruppe E og F
Onsdag 27. september 2017, kl:18.00-20.00 på Ila skole, Fougstadsgt 10, 0173 Oslo
Deltakere

FAU leder Grefsen, FAU leder Lilleaker, FAU leder Slemdal, FAU leder Hovseter,
FAU Bygdøy, FAU leder Øreaker, FAU Kjelsås, FAU leder Ila, FAU leder Morellbakken ungdomsskole,
FAU leder Uranienborg, FAU Sagene, FAU Nordberg, FAU Bogstad
Valg av referent (KFU-representant ivaretok dette)
Godkjenning av innkallingen

Velkommen til møte ved Oslo KFU (10 minutter)
Ø Runden: Presentasjon av deltagerne/verv/skole.

Ø Oppstart av skoleåret - Trafikk - trygg skolevei – Trafikkagentene – ta følge til skolen
Trafikk ved oppstart av skoleåret. Det varier hvordan man organiserer dette ifm skolestart. Noen
skoler bruker Trafikkagentene, fra trygg trafikk. Oslo Kommune ansvarlig for trafikkagentene (se
beskrivelse). En app som gir barn og foreldre mulighet til å rapportere farlig skolevei. Skolen kan velge
selv hvor lenge og når de skal få slike rapporter.
Ø Ta følge til skolen, se link med forslag til hvordan man kan organisere følgegrupper.
http://oslokfu.no/nyttige-lenker/erfaringer/trafikk/ta-folge-aksjon/
Ø Funn fra sommerens spørreundersøkelse
Finne ut hvordan de ulike FAUene er organisert og hvordan de har fått opplæring. Dette viser at mye
av erfaringene overføres fra representant til neste. Forskjellig hvordan skolene legger opp dette.
Eksempel er fadderordning fra avtroppende FAU representant til ny.
Tall fra undersøkelsen:
8% har blitt opplært av rektor
20% gått FAU grunnkurs
80% selvlært
Ø Høstens aktiviteter; grunnkurs FAU leder, skolegruppemøte i november med omr.dir. KFU info
Grunnkurset holdes 19.10. Husk å sende invitasjon til alle FAU representanter, både nye og gamle.
Neste skolegruppemøte 15.november på Fagerborg skole.

Innspill: Demonstrasjon av Duuzra software En app for å dokumentasjonsdeling og planer for
FAU.

Oslo Kommunale Foreldre Utvalg
Presentasjon av vert skole v/rektor Nina Solbakken, (10 minutter)
Ø Skolens visjon og hvordan jobbe med den. Egen presentasjon
FAUs arbeid på Ila skole v/leder, Mathias Eikseth, (10 minutter)

Ø Innsikt i samarbeidet mellom FAU og elvene/skolen, saker det jobbes med.
Arbeidsstruktur er både plenumsmøter og gruppearbeid. FAU møter første mandag i måneden. Det
variere mellom plenumsmøter med informasjon fra ledelsen og arbeidsgruppemøter.
De har ulike tema som de jobber med:
Ø Arrangørgruppe
Ø Trafikkgruppe – trafikkvakt ordning. Sykkelparkering deres gruppe
Ø AKS – ansvarlig for dialogen med AKS ledelsen
Ø Miljøgruppe
Fokuset til FAU har det siste året vært på forskningsfilmen, HVORFOR DET? Foreldredrevet på fritiden
hvor barna jobber i grupper og forsker på selvvalgte temaer og bruker nysgjerrigperprinsippet.
Resultatet blir presentert for et dommerpanel og alle får vurdering og premier.
https://www.hvorfordet.no/

Erfaringsutveksling mellom FAU-ene (60 minutter) – deltagerne deles i grupper etter
skoletilhørighet (barneskole/ungdomsskole):

Ø Vi drøfter: Organisering av FAU/årshjul/mandat – hvordan gjøres dette? FAUs bidrag inn til
gode/trygge sosiale møtearenaer for elever og foresatte (som karneval, matfestival, disco,
fotballcup, akedag, skoleball, kanonballcup, felles grilldag i parken, trygg skolevei, felles "vi leser
til prøver" dager og mer) og verdien/nytten av dette.

Vi valgte å være en stor gruppe.
Det ble diskutert hvordan og om FAU hadde fått jobbet/Sett på resultatet fra foreldreundersøkelsen.
Det varierte de fleste har ikke fått sett på den, men har det på agendaen i høst. Dette fordi valg av FAU
representanter også gjøres på høsten.
Et annet tema var også når velges FAU representanter og hvordan er det bra å overføre erfaringer fra
avtroppende representant til ny. Dette variere også. Spesielt for 8.trinn er det vanskelig å velge
representant før skolestart da klasseinndelingen først er tilgjengelig rett før skolestart.
Ulike eksempler som ble nevnt.
Første FAU – gjennomgang av mandatet og fant ut hva man skal gjøre. Og jobber videre fra det.
Tips er å være gode på legge ut planer, regler osv som kan arves videre. Det gjør det lettere for neste
representant å sette seg inn i arbeidet.
Nytten av å knytte sammen FAU – SMU – Driftstyret.
Formøte med rektor og forbereder møtet. Deltar gjerne 30 minutter. Invitere elevrådet.

Oslo Kommunale Foreldre Utvalg
FAUs bidrag inn til gode og trygge sosiale møtearenaer for elever og foresatte og verdien/nytten av
dette
Spørsmål som ikke ble diskutert pga tid:
1. Hvordan engasjere foreldrene….?
2. Hvordan jobbe sammen for å få best mulig resultater? Hvordan kan vi øke engasjementet og
deltakelsen på undersøkelsen.

Vi oppsummerer til slutt.

EVENTUELT – saker som kom opp

Forslag til å endre navn på skolegruppene.

