
Hva betyr 
nærskoletilhørighet? 

Og hvilke konsekvenser har bortfall av naturlige møtepunkter 
for samarbeid med skole og nærmiljø? 

Noen refleksjoner fra 
FAU-leder Rødtvet skole - Lene Karin Wiberg 

Oslo KFU 17.feb 2020



Eksempler på saker vi har 
engasjert oss i på Rødtvet:
üHjertesone - Tryggere skolevei
ü Lage en skikkelig 17. mai -fest for nærmiljøet
üRødtvetfestivalen
ü Temakvelder for foreldre
ü Tilbakemeldinger til skolen (bruk av skjerm 

i matfri, vedlikehold og renhold, brannsikring, 
lekser og avslutninger)

üRødtvet VPOR og områdeutvikling Sletteløkka
üBudsjettkutt  for barn og unge i Grorud bydel
ü Planlagt foreldremøter sammen med skolen
ü Spre informasjon om fritidstilbud i 

nærområdet



Vi vil skape kultur for at skolebarn bruker sykkel eller går til skolen, 
i et trafikkmiljø som oppleves trygt for barn og foreldre

2019 Etablering av Hjertesone
- og alle hjerter gleder seg… 



Plan 2020: 
Etablering av 
foreldrekafè , 
skolehagesatsing 
med mer… 



2020 
Plan B og C… 



17.mai 2020 på Rødtvet
(Korona Edition)



Case Sletteløkka

Områdeløft
Etablert sosiale tiltak for beboerne
Bygger Grendehus på dugnad
-skal fylles med aktiviteter!
Styrker samarbeid med skolen
Får barnehage

Ca 2400 innbyggere – 1/3 under 20 år 
Tilhører Rødtvet / Apalløkka skolekrets
Spredt på 7 skoler -
Ingen barnehage 
Mye utleie 
Sosioøkonomiske utfordringer
Ingen møteplasser (unntatt Jokern´n) 



TAKK!



Hvilke av disse satsingene ville du bidratt med 
dersom du ikke bodde i nærheten av skolen 
-og ikke hadde relasjon til de andre foreldrene 
(utover nærmeste vennekrets til barnet)?

Hvilken betydning har foreldresamarbeid 
– og hva mister vi når det forsvinner…? 

Hva er viktig for foreldreinvolvering på skolen din? 



Potensialet i en «foreldreaktiv skole»
• Skole er mer en «et sted å lære» 
• Arena for inkludering – men blir det reellt uten foreldreinkludering? 
• Foreldre som medborgere – ta samfunnsansvar
• Bidra til samarbeid mellom skole, idrettslagene, korpset... 



Heia Grorudmodellen! 
Community schools
Nærmiljøskolekoordinator 

https://ammerud.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/grorudmodellen--for-utvikling-av-narmiljoskoler/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-
16/id2798280/

https://ammerud.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/grorudmodellen--for-utvikling-av-narmiljoskoler/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-16/id2798280/


Hva mangler nå? 

• Praten i gangen med de ansatte på AKS og andre foreldre. 
• Møte andre engasjerte foreldre på FAU-møte
• Juleavslutningen – i alle fall deler av den…
• 17.mai – der man treffer alle naboene 
• Praten på butikken - om noe som skal skje på skolen
• Temamøte om nettvett… Diskutere litt krevende tema med tre andre 

over bordet
• Etablere relasjon gjennom å lage mat sammen med foreldrer som ikke 

snakker så godt norsk.



Hvordan skape foreldrefelleskap tross korona? 

• Møtes på skøyteisen og i akebakken
• Natteravn
• Natursti
• 17.Mai -arrangement
• Utetreff – tur i marka
• ++ 

Mer tid – mindre energi…? 
Tenke det – ville det –men (orke å) gjøre det …? 



Vi ser frem til å møtes
igjen skoleåret 2021/22! 


