Referat fra skolegruppemøte E og F, 27.april 2017
Tilstede
Mathilde B. Mjølnes, Disen skole
Drago, Bergholt, Marienlyst skole
Cathrine Foss Stene, Bjørnsletta skole
Karen Izadi, Grefsen skole,
Live Kristiane Skargvang, Grefsen skole
Annette Gauslå, Sagene skole,
Charlotte Hestenes Undrum, Smestad skole
Philippe Etienne, Skøyen skole
??? Nordpolen skole
Mathias Eikseth, Ila skole
Kjersti Austdal, Majorstuen skole
Siv Børge-Ask, Ris skole
Heidi Grette, Morellbakken skole
Selje Lyngset, leder gruppe E
Kristin Nordseth, nestleder gruppe E
Vickey Bonafede, fungerende leder gruppe F
Petter Hagen, områdedirektør gruppe E
Tone Tenfjord, områdedirektør gruppe F
1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av referent (FAU v/vertsskolen)
3. Presentasjon av vertsskole v/skoleledelse og FAU
Majorstuen skole presenterte sitt arbeid på resultatet av elevundersøkelsen. Majorstuen skole har
også laget en forenklet variant av undersøkelsen for 1.- 4. klasse for å få med alle elevene. Skolen har
920 elever, 465 på barnetrinnet, 455 på ungdomstrinnet (kapasitet til 960 elever) og det er 110
ansatte.
På bakgrunn av resultatet av elevundersøkelsen har lærerteamet identifisert 2 fokusområder:
• Finne de områdene som man er god på og hvilke områder vi må bli bedre på.
• Planlegge klassesamtalen. Tilbakemelding til elevene og plan for videre arbeid i klassen.
Det er viktig å gi elevene eierskap til resultatene
• Elevrådet analyserte resultatene på skolenivå
• Ga skolens ledelse råd om innsatsområder og tiltak
• Tok resultatene tilbake til klassene
• Elevene har presentert sine funn og forslag til tiltak i SMU og FAU, samt for hele
lærerpersonalet
Figur som viser arbeidet og innspill fra alle Elevrådet, Driftsstyret, FAU og SMU til ledelsen og
hvordan skolen har bestemt tiltaksplaner for videre arbeid.

Driftsstyret
Elevrådet

SMU

FAU

Ledelsen

Team 1-4

–

•

Team 5-7

Team 8

Team 9

Team 10

Tiltaksplaner på klasser og trinn:
– Alle klasser har laget sin tiltaksplan
– Lærerteamene har blinket ut noen fokusområder
Tiltaksplaner på skolenivå
– Trivsel og tilhørighet
– Læringsledelse

4. Runden – presentasjon av alle deltakerne
5. Informasjon fra skolegruppe E og F v/områdedirektørene
Presentasjonen er lagt ut, hovedpunktene var:
•

•

Lovendring § 9a-3. Skolenes nye handlingsplaner for godt læringsmiljø. Herunder
innskjerping av handlingsplikten
• Elevundersøkelsen
• SMU
• Skolebehovsplanen
• Læringsteknologi
• Revidert standard for skole-hjemsamarbeid
Skolebidragsindikatorer Skolebehovsplanen 5. juni
o Skolebidragsindikator 2017, snittet i landet er 3,4
o Småskolen nasjonale prøver: 5. trinn og 8. trinn – sammenlikne seg over tid og med
andre skoler.

6. Diskusjon, spørsmål og erfaringsutveksling, blant annet videre diskusjon rundt
Skolemiljøutvalget (SMU).

Før høstens foreldremøte gå igjennom sammen med rektor og presentere for spesielt nye
elever. Gjelder for alle. Hva betyr standarden for skole-hjem for oss? Ta den opp i FAU.
•
•

Endring i opplæringsloven
SMU
o Få elevene i tale. Høre deres råd og innspill.
o Eksempel fra Bygdøy
o Kritisk venn, to skoler samarbeider og besøker hverandre. Lærere, elever stiller
kritiske spørsmål til hverandre om læring/læringsmiljø osv.
o SMU bør ligge på skolens hjemmeside.
o Viktig å presisere at SMU er skolens ansvar.
Generelle tilbakemeldinger fra skolegruppen:
o Majorstuen skole bruker MOC – læringsøkter for lærere, samarbeid med høyskolen
på Lillehammer
o Forslag til hvordan FAU kan engasjere seg i arbeidet mot mobbing.
! Foreldre har ansvar
! Skolen har overordnede ansvar for å forebygge uønsket adferd.
o Læring i fokus

Skolegruppens egne tilbakemeldinger
-

Foreldreundersøkelsen dårlig svarprosent
o Utsendelse til foreldrene – hva er bakgrunn
o Anbefalingen – 1 foreldre som svarer 1 gang pr barn.
o Hvem velger ut hvem av foreldrene skal svare på undersøkelsen
o Unni Mortensen - ta kontakt med henne for å få svarene.
o Gi konkrete tilbakemeldinger slik at det blir bedre.
o Hvordan inkludere mottaksklasser på AKS? Pengespørsmål, noen må bidra og finne
ut hvordan løse dette.

7. Oppdateringer fra Oslo KFU
•
•

neste møte med områdedirektørene tilstede: onsdag 15.november 2017 kl 18-20
Temaet blir Skole-hjem samarbeid

Viktige punkter
–

Oslo KFU-arbeid og Oslo KFU-ledere for skolegruppe E og F. Hva innebærer det å jobbe i KFU
områdegruppe
• Å være en del av Oslo KFUs utvalg, representere skolegruppen i dette.
• Å Invitere til 3-4 skolegruppemøter pr år.
• Jobbe tettere med områdedirektørene og FAU på skolene i skolegruppen
o SMU
o Elevenes stemme
o Synlighet på hjemmesiden

Oppsummering
–
–

Får alle KFU info? Mottar alle dette? Ja
Oppdatere FAU, med nye ting og andre viktig ting som vi savner. Kom med innspill.

