Referat fra fellesmøte for FAU i skolegruppe E og F
Tid: Ons 15. februar 2017, kl 18:00-20:00.
Sted: Huseby skole, Sørkedalsveien 167, Oslo

Gruppe E:
Jorunn Aarvik, Disen skole
Annelene Holden Hoff, Kjelsås skole
Christian Kierulf Aas, Kringsjå skole
Paal Viken Bakke, Maridalen skole
Karin Yan Kallevik, Nordberg skole
Paul Aage Aasheim, Nordpolen skole
Una Husveg, Nordpolen skole
Hege Danielsen, Nordpolen skole

Gruppe F:
Cathrine Foss Stene, Bjørnsletta skole
Patricia San Miguel, Grindbakken skole
Kristel Alstad-Evjen, Huseby skole
Merethe Hjelmeland, Lilleaker skole
Karin G. Rebne, Lilleaker skole
Vibeke Rysst Jensen, Lysejordet skole
Wenche Andersson, Majorstuen skole
Kjersti Austdal, Majorstuen skole
Phillipe Etienne, Skøyen skole
Christine Lundberg Høst, Smestad skole
Charlotte Hestnes Undrum, Smestad skole
Trine Nystrøm, Svendstuen skole

Valg av referent (FAU v/vertsskolen): Kristel Alstad-Evjen, FAU-leder Huseby skole
Godkjenning av innkallingen – Ingen kommentarer - Godkjent.
Sak 1: Velkommen til møte ved Oslo KFU
Velkommen og intro av Selje Lyngset, leder i skolegruppe E, Kristin Nordseth, nestleder
skolegruppe E, Eivind Haanes, påtroppende leder i skolegruppe E (tar over etter Selje) og
Vickey Bonafede, leder Oslo KFU og den som holder i skolegruppe F da de mangler leder.
Skolegruppe F mangler leder. Om noen ønsker dette vervet, ta kontakt med Oslo KFU på
postmottak@oslokfu.no eller styreleder Vickey Bonafede (vickey.bonafede@redcross.no).
Sak 2: Kort info om aktuelle saker Oslo KFU jobber med
• Tema: Trafikk - Trygg skolevei – Trafikkagentene. Oppfordret FAUene, sammen med
skolene, å ta I bruk appen. Info finnes på Trafikkagenten.no. Et par skoler kommenterte
at de har brukt appen og hatt kampanjer. Dette opplevedes positivt av de skolene som
har gjennomført kampanjene.

•

•

•

Tema: Stormøtet 2017 - KFU arrangerer stormøte for alle FAU-representanter og
skoleledere holdes 22. mars i Utdanningsetatens lokaler på Helsfyr. Temaet er psykisk
helse hos barn og unge i Osloskolen.
Tema: Ressursfordelingsmodellen er sendt ut til høring. Høringsfrist 7. mars. KFU leverte
ut et skriv om modellen. Hva er endringene? De høringene FAU-ene sender inn vil KFU
gjerne ha en kopi av slik at KFU kan lage en oversikt over hva skolene tenker og mener
om fordelingsmodellen.
Tema: Skolemiljøutvalg (SMU) – Spørreskjema om SMU på de ulike skolene ble sendt
rundt til utfylling. KFU ønsker å lage en oversikt over faktisk gjennomføring og oppfølging
av SMU. Siden dette er et lovpålagt organ svarer alle skoler at de har SMU, men
opplevelsen til KFU er at det ikke gjennomføres særlig suksessfullt på de fleste skoler.
Skjema fylles ut og leveres ved møtes slutt. Dersom ditt FAU har fått fylt ut dette
skjemaet, oppfordres dere til å gjøre det på neste FAU-møte og returnere skjemaet til
KFU på postmottak@oslokfu.no
Mer informasjon om SMU finner dere også på vår hjemmeside,
http://oslokfu.no/skolemiljoutvalget-smu/

Sak 3: Presentasjon av vertsskole, Huseby skole, v/rektor Kathrine Wegge
Kathrine Wegge er rektor på 3. året på Huseby skole. Skolen har en relativ ny ledelse,
bestående av fire personer. Det er 80 ansatte. Huseby skole er en av Oslos største skoler
med 733 barn dette skoleåret. Skolen er den skolen som øker mest i antall barn hvert år, i
vår skolegruppe. Med så mange barn og begrenset uteområder har skolen delt opp
friminuttene slik at de yngste og eldste barna er ute til ulike tider. Noe som har vært veldig
heldig.
Forrige skoleår ble det bygget ekstra lokaler til skolen; Super Kuben. Her er 6. og 7. trinnene.
Det har vist seg å være godt for de eldste trinnene å ha sitt eget område. Huseby er en
’uteskole’, det vil si at vi er glade i friluft, uteskole og har en egen skolehage der elevene
dyrker grønnsaker de bruker i undervisningen.
Læringsresultater – peker oss ikke ut på topp, men vi grubler hele tiden på hvordan vi kan bli
bedre. Huseby har tilpasset opplæring, for de sterkeste og for de som trenger ekstra.
Skolen har et aktivt elevråd. Elevrådet jobber for en mobbefri skole. SMU ble opprettet i fjor,
våren 2016.
Sak 4: FAUs arbeid på Huseby skole v/leder, Kristel Alstad-Evjen
Huseby skoles FAU er inndelt I arbeidsgrupper der man jobber med ulike temaer.
Arbeidsgruppene er Kommunikasjon og IKT/Sosialt Skolemiljø/Organisering av Gjenglemttøy-rommet/Gjennomføring av forskerprosjekt ‘Hvorfor det?’/Skolebygg og
uteareler/Trafikksikkerhet og Trafikkagenten-kampanje/Skolehage. Det jobbes tett med
skolen og skolens ledelse.
Sak 5: Psykososialt skolemiljø
Innlegg fra Margrethe Bøe, miljøterapeut og Grete Salater ved ’Glasshuset’ på Nordberg
skole, om hvordan de jobber med skolemiljø på bakgrunn av hva de erfarer i sin arbeidsdag.
Glasshuset er en forebyggende enhet styrt av ungdomskontoret. Glasshuset huser to
mijøterapeuter, en helsesøster og en psykolog. Alle er ansatt av bydelen (Nordre Aker), men

har et tett samarbeid med skolene. Dette er et lavterskeltilbud til ungdommene. De kan
komme inn og snakke om hva som helst: det tilbys aktivitetstilbud på fritiden/ferier,
alternativer til idrett. Det er egne grupper for jenter (er på glasshuset sammen og kan snakke
og være sammen, lage mat), utfordringsgruppe, etc. Det er gratis havregrøt hver torsdag.
Da kommer det ca 200 ungdommer innom. De har et gratis frokosttilbud hver fredag. De
hjelper med lekser. Det er lokaler til å ’henge’, spille playstation etc. Innimellom arrangeres
det turer, som et forebyggende tilbud. Det er helge- og ukestilbud i ferier. Med camper i alle
ferier – dagtilbud.
Grete - helsesøster i Nordre Aker i 18 år. Ansatt i bydel Nordre Aker. Ordnet så hun fikk
kontorer på Glasshuset da det er flott med samarbeid og fint å være under samme tak.
Veien til helsesøster for de som har behov for å snakke blir også veldig kort når de tilbringer
tid rundt helsesøster jevnlig. Jobber helsefremmende og forebyggende for ungdommene.
Glasshuset – sted ungdommene kan være og få hjelp av de ansatte. Kort vei til hjelpen for
de som trenger det. For ungdom 13-16 år.
Dersom de skal komme med budskap til oss foreldrene er det:
- Ha tid til ungdommen din. Bruk tid på dem. Spis middag sammen. Ikke ha fullt
program hver dag.
- Ungdommene er stresset, mye press på å gjøre det bra
- Mobiltelefonen ut av soverommet.
- Den psykiske helsen til ungdommen er dårligere nå enn tidligere. Bruk tid på å
fortelle de at de er ’bra nok!’
Sak 6: Erfaringsutveksling mellom FAU-ene
Skolemiljøutvalget (SMU) og diskusjon hvordan dette kan og bør gjennomføres. Et par skoler
har hatt dette lenge og fortalte om sine erfaringer, men totalt sett ser det ut som om SMU
ikke gjennomføres slik det bør for å være et effektivt organ. Dette ønsker KFU å se nærmere
på.
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.
Eventuelt
Ingen temaer.

