Referat fra møte i skolegruppe A og B, 28. april 2017
Vertsskole: Lambertseter skole
1. Rektor presenterte kort skolen. SMU på Lambertseter er lagt til driftsstyrets møter. SMU
møtes to ganger i året. 1 gang i halvåret.
2. FAU-lederen presenterte hvordan FAU jobber på Lambertseter skole.
- 5 personer i styret.
- Har møter hver 6. uke.
- Styrene i de nærmeste skolene treffes for å utveksle erfaringer.
- 22. mars hadde de åpen skole fra kl. 16-18. Foreldre kunne da treffe FAU-representanter,
sosiallærer, Kilden, ledelsen, elevrådet, utekontakter, Lambertseterkluben.
- Fokuserer på å bidra til å skape trygt læringsmiljø, godt samarbeid, bidra til
informasjonsspredning, god kontakt med lokalsamfunnet
- FAU har 3 ulike arbeidsgrupper: natteravnene, omdømme og trafikk
Representanten fra Østensjø skole fortalte at de jobber med en pakke for klassekontakter på deres
skole, og lurte på om Lambertseter eller noen andre har laget en lignende pakke for å hente
inspirasjon.
3. Områdelederne tok opp følgende punkter:
• Revidert standard for skole-hjemsamarbeid
De fortalte at standarden er under revidering. Den sier noe om hva som forventes fra oss
foreldre og fra skolene. Den vil spisses noe mht. forventninger. Planen bør tas opp i FAU når
den kommer. Den bør også løftes oppi driftsstyret.
•

Endringer i opplæringslova

Plikten på skolen er strammere nå enn før. Skolene skal ikke kunne bare dokumentere saker
og bekymringer. Nå må skolene dokumentere forebygging og at de har systemer for å melde
fra. Helse er kommet inn som et punkt. Dette er nytt for skolene. Strenge forvaltningskrav til
rektor når noe skjer. De er blitt kurset i det nye lovverket skal håndteres.
Hva gjør vi når – når det skjer noe og når det gjelder å forebygge. Skolene skal undersøke om
det forekommer mobbing.
•

SMU

Skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet
med skolemiljøet. Alle skoler har plikt til å ha skolemiljøutvalg (SMU).
Det er praktisk å legge SMU-møtene i forkant av driftsstyremøtene. Det er stemmene til
elevene og foreldrene som skal høres. Elevstemmen skal lyttes til i dette utvalget.

Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet.
Det er lurt å lage et årshjul – hva skal SMU være opptatt av. Elevundersøkelsen bør drøftes
på våren. Hvordan starter vi året? Hvem formidler hva til de nye foreldrene og til de gamle.
Engasjere og motivere – være med på alle foreldremøtene. Legge planer gjennom et årshjul.
Åpen dag kan være noe SMU forventer.
Si gjerne fra til områdedirektørene hvis det ikke finnes SMU. Men ta det først opp med
rektor.
Det kom opp et spørsmål om helsesøster og sosiallærer bør delta på SMU-møter. Hvis man blir enig
om dette lokalt, så er det ingen hindringer til det. Karlsrud og Rosenholm har sosiallærer med i
møtene. NB! Elevenes og foreldrenes stemmer skal være i flertall.
•

Elevundersøkelsen 2016

Det er mye for elevene å svare på og for skolene å analysere. Nå skal skolene gjøre et utvalg
av spørsmål, snakke med ungene og korrigere det som ikke fungerer. Hvordan kan FAU ta tak
i dette? Se på: Hvordan ser det ut på din skole, hva har ledelsen valgt å se nærmere på og
hva de skal gjøre med det.
•

Skolebehovsplanen

Ny skole i Bjørvika, ferdig i 2022. Regulering på går, B2U4 og flerbrukshall
Utvidelse av Bryn skole. Ferdigstillelse til skolestart 2018.
Vedtatt ny barneskole på Ensjø, mot Helsfyr. I 2021.
Foreslått utvidelse av Nøklevann skole. Foreslås utvides til 3 klasser pr trinn.
Foreslått utvidelse av Skøyenåsen skole. Utvides til 7 klasser. I 2022.
Foreslått rehabilitering og utvidelse av Lambertseter skolen – ferdigstillelse 2023. Tre paralleller hele
veien.
Vedtatt ny Mortensrud skole. Bygges på ny tomt i sammenheng med idrettspark.
Foreslått utvidelse av Klemetsrud skole.
Høringsfrist for å sende inn svar er 15. juni. Politisk behandling september – desember 2017
•

Skolebidragsindikator 2017

Er skolens gjennomsnittsresultat (for eks. gjennomsnitt på nasjonale prøver), justert for elevenes
tidligere resultater, familiebakgrunn.
Mål på skolens bidrag til elevenes læring. Måles 5. og 8. og 10. trinn. Intensjonen er å finne ut hvor
mye skolen putter på eleven uavhengig av bakgrunnsvariabler.
Det kom et spørsmål om bytte av rektorer – om det ikke legges opp til litt for ofte bytting. Om man
burde heller satset på en hospitantordning.
•

Informasjon fra Oslo KFU

Det trengs flere ressurser fra skolegruppe A-skolene. Alle interesserte bes om å ta kontakt med Oslo
KFU.

Det kommer en brukerundersøkelse før sommerferien. Fint hvis FAU-ene svarte på den.
Undersøkelsen er viktig for å få kartlagt hvor skoen trykker og hvordan samarbeidet mellom FAU og
skoleledelse foregår.
Det blir innføringskurs i FAU-arbeid i oktober. Fint hvis nye FAU-ledere og -medlemmer for
informasjon om dette tidlig.
Hvis noen er interesserte i å bidra til å lage et forslag til årshjul for SMU-arbeid, er det bare å sende
en e-post til lederne av skolegruppe a og B.
Facebook-siden til Oslo KFU blir stadig en viktigere informasjonskanal for Oslo KFU. Lik den, så får du
påminnelser om møter, korte infosaker osv.
Har din skole en skolefotograf som foreldrene ikke er fornøyde med når det gjelder pris og/eller
kvalitet? FAU kan godt be skolen om å undersøke andre muligheter.

