
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU/DS-LEDERE I SKOLEGRUPPE A 

Tid:  Tirsdag 20. januar 2009, kl 19.00 – ca 21.00 
Sted:  Munkerud skole 
Møteleder: Jon Helge Løken 
Referent: Gunhild Vehusheia    
 
 
 
Til stede (merket ”X”, fravær merket med ”F” = fravær og  ”FM” = fravær meldt). 

Skole/etat Namn Stilling e-mail  

Utdanningsetaten Tone Tenfjord områdedirektør  X 

Bekkelaget Anne Therese Jaegtnes FAU/DS Anne.therese@jaegtnes.com F 

Bjørndal Hans Olav Toft  Hans-olav.toft@bys.oslo.kommune.no F 

Bjørnholt 
Marianne Olsen / Jon Helge 
Løken FAU / DS 

marianne.olsen@stralfors.no  / 
jon.h.loeken@wilhelmsen.com X 

Brannfjell Finn Ø. Rasmussen FAU-leder Fira@getmail.no F 

Ekeberg John Sørland FAU/KFU John.nsm@unifis.no X 

Grepperød Rigmor Fagerheim DS Rigmor.Fagerheim@bfe.oslo.kommune.no F 

Hallagerbakken Karina Velten FAU Karina.velten@smartcall.no X 

Hauketo Pakshan Ahmadi  Pakshan.ahmadi@hev.oslo.kommune.com F 

Holmlia Tove Larsen   F 

Holtet vgs    F 

Karlsrud 
Anne Ekstrøm / Øyvind 
Andersen  FAU / DS 

Anne@basal.no / 
oyvind.andersen@getmail.no FM 

Kastellet     F 

Klemetsrud Kristin Hammer  kristin.hammer@nav.no F 

     F 

Lambertseter   Trond Vidar Stensby FAU trond.vidar@kalkulo.no X 

Ljan Bjarne Hegge DS bh@senseit.no F 

Lofsrud 
Gry Hattvang / Bror Roger 
Matisen FAU / DS 

gryhattvang@hotmail.com / 
brorroger.mathisen@ude.oslo.kommune.no X 

Lusetjern Jan Motzfeldt Dahle DS-leder janogbeate@smartcall.no F  

Mortensrud Ingrid Madslien  Ingrid.madslien@atferd.unirand.no X 

Munkerud Gunhild Vehusheia FAU-leder/DS gunhilve@online.no X 

Nedre Bekkelaget Ida Skaar FAU/KFU ida.skaar@vetinst.no F 

Nordseter    F 

Nordstrand Tonje K. Margård / Svein 
Lothe FAU / DS Svein.lothe@rbs.no X 

         

Prinsdal Torunn Nygård Anders Thylén 
Toril Bjerke 

FAU torunny@student.sn.uio.no 
ath@jbv.no 

F 

Rosenholm Thomas Hansteen FAU-leder thh@forsikringsradet.no F 

Seterbråten Tove Sveen DS-leder Tove.sveen@skatteetaten.no F 

Stenbråten Christian Åkre/Gunnar Berr  
Cacre@broadpark.no / 
Gunnar.Berre@commitment.no  

 
F 

Toppåsen Mette Fyhn Nordeng FAU/DS/KFU Mette.Fyhn.Nordeng@smartcall.no  F 

Distribusjon: Via e-post til respektive DS- og FAU-ledere.  



Det er svært ønskelig at den enkelte skole gir tilbakemelding vedrørende oppdatert 
informasjon om FAU- og DS-ledere. Gis til jon.h.loeken@wilhelmsen.com Takk! 

	   	   	   	   
Presentasjon av Munkerud skole 
 
Munkerud skole  

 
Munkerud skole er en 1 – 7 trinnsskole med ca 600 barn og 80 ansatte – den skal utvides til en skole 
med plass til 725 barn. Tilhold i 6 ulike bygninger av blandet kvalitet. Viktigste sak på Munkerud 
skole er derfor totalrehabilitering. Prosess er i gang, men byrådet skal vurdere om skolen er 
bevaringsverdig. Foreliggende plan for Munkerud gir skole, barnehage til 72 barn og flerbrukshall.  

Viktige arbeidsområder for skolen: Digital kompetanse (egne prosjekter, blant annet estetIKT), 
OLWEUS–skole, samarbeid med SFO. Mål for SFO: Virkeliggjøre de 6 satsningsområdene for SFO (mat 
og helse, kunst, kultur og kreativitet, trivsel og atferd, fysisk aktivitet og lek, lekser og fordypning 
og natur, teknikk og miljø.) SFO skal inneholde læringsstøttende aktiviteter uten at dette skal være 
skole. Annet satsningsområde for skolen er skole/hjem–samarbeidet, både når det gjelder 
foreldresamarbeidet generelt og samarbeidet med klassekontakter og FAU spesielt. Vi arbeider 
blant annet med å konkretisere funksjonsbeskrivelser og samarbeidsmåter.  

Vi har også lang tradisjon for å gjennomføre fellessamlinger med hele skolen – noe som vi kaller 
miljøgartnere (vi ”dyrker” miljøet). 7. trinn er ansvarlig for organiseringen og gjennomføringen, 
men alle trinn opptrer.  

Ellers er Munkerud en øvingsskole m/5 øvingslærere, vi har 50-årsjubileum og jubileumsuke 4. – 8. 
mai og skal gå først i 17. mai–toget.  

 

Innkalling 
Ingen bemerkninger til innkallingen. 
 
 
Referat 
Referatet fra sist møte ble gjennomgått og godkjent. 

 
 
Nytt fra KFU 
 

 
Oppdatert WEB-side: www.oslokfu.no  
Sekretær i Oslo KFU (Una Thoresen Dimola, e-post: utd@oslokfu.no) er fortsatt i arbeid. 
 

1. 25. februar gjennomfører KFU et samarbeidsmøte med utdanningsetaten. Har dere innspill 
til tema kan dette sendes til John Sørland. Foreløpig agenda:   

- Opplæringen av FAU–ledere og FAU–representanter 

o Hvem har ansvaret?  

o Hvordan skal det utføres praktisk? 

- Hvordan tas 1.–trinns foresatte imot på skolene? 

- FAU–økonomi (se mer under) 



2. Foreldreundersøkelsen utarbeidet av FUG sentralt. 
KFU har fått forespørsel om hvorfor så få skoler nyttiggjør seg av denne. KFU usikker på om vi i 
Oslo-skolen trenger denne da vi har MMI–undersøkelsen.  

3. FAU–økonomi 
Skolen har i prinsippet ikke noe med FAU–økonomien å gjøre. Spørsmål om FAU–økonomi skal inn 
i skolens budsjett. Dette gjøres på ulike måter. Besluttet på møtet at dette er et tema som KFU 
bør ta opp på samarbeidsmøte med utdanningsetaten 25. februar.  

4. John Sørland har møte med rådhusets utdanningskomité i januar. Tema for møtet:  

• Evaluere ordningen med KFU–sekretær 
• Svømmeopplæringen i Oslo–skolene 
• Kartlegging og undersøkelser 

 
 

5. Oslo KFU deltar for tiden i følgende arbeidsgrupper: 
 

- "Psykisk helse i Oslo-skolene" og ”Referansegruppen i spesialundervisningsprosjektet”, tas 
hånd om av skolegruppe C. 

- SAMFOR (Tverretatlig organ innenfor rusforebygging). Deltagelse fra skolegruppe A. 
- Groruddalssatsingen (Gruppe C) 

 
Nytt fra utdanningsetaten 
 
Tone Tenfjord (Områdedirektør i skolegruppe A) informerte: 
 
Generell informasjon og oppfordring fra Tenfjord: Følg opp skolens resultater! Etterspør de 
skriftlige evalueringene. Ny forskrift sier at foresatte skal motta minst to tilbakemeldinger i året. 
Utdanningsetaten styrer disse tilbakemeldingene i større grad enn tidligere.  

1. Utdanningsetaten opplever at Kunnskapsløftet ikke er konkret nok. Derfor har de satt ned 
en arbeidsgruppe for å utarbeide klare mål for de ulike trinnene (såkalte stoppunkter). 

2. Skolene inne i en hektisk periode akkurat nå. Frist i morgen med budsjett og strategi. 
Etaten sentralt rimelig fornøyd med 2009–budsjettet, mer spent på 2010–budsjettet. 
Ekstrabevilgninger gitt til disse skolene:  

- Skoler med mindre enn 265 elever, fått ekstrabevilgning på NOK 1500,- pr elev.  

- Skoler med lavest PC–tetthet. (Normal tetthet er ca 1 datamaskin pr 2,5 – 3 barn. Pc– 
tettheten kan man se på kvalitetsportalen.)  

3. Oppsummering 2008: 

- På mange områder er vi fornøyd, vi gjør det godt i forhold til resten av landet.  
- Vi er de første som kartlegger IKT–ferdigheter (Nedre Bekkelaget suverent best).  
- Mye positiv omtale i media pga. sterk fokus på resultater.  

 
Største utfordringene:  

- Ungdomstrinnet; grunnleggende lesing og fysikk, naturfag og samfunnsfag.  
- Antall enere: Flere elever med enere i Oslo-skolen i år enn i fjor.  
- Generelt ikke god nok orden og disiplin i skolen. 
- Store forskjeller mellom skoler som ikke umiddelbart er lette å forstå. 
- Stor forskjell på læringstrykket.  
- Stor utfordring når det gjelder lærerrekruttering. 



- Overgangene mellom 4. og 5. trinn og mellom 7. og 8. trinn også kritisk. Men samarbeidet 
mellom barneskolene og ungdomsskolene begynner å ”ta av”.  

 
Ekstratiltak:  

Krafttak regning og lesing – 3–timers samlinger for alle faglærere i 4.-5. trinn og 7.–8. trinn. 
Tema: Hvordan bruke resultatene fra de nasjonale prøvene i oppfølgingen av hver enkelt elev?  

4. Nytt pilotprosjekt i 2009. 
Lærerevaluering på ungdomstrinnet? Det skal utarbeides et pilotprosjekt hvor skoler frivillig kan 
være med. Mål: Gi lærerne adekvate tilbakemeldinger.  

 
5. Ungdomsopptøyene i forbindelse med demonstrasjonene mot krigføringen i Gaza.  
Skolene har fått mye ros for at de har fulgt opp godt de første ukene etter opptøyene. 
Utdanningsetaten har pålagt skolene å følge nøye opp også videre, men har ikke utarbeidet 
generelle tiltak. Dette blir fulgt opp sentralt.  

 
Andre innspill 
 
- Viktig at skolene bruker foreldre som høringsinstans – selv om gruppen ikke har stemmerett. 

Det bør være en selvfølge at strategisk plan forelegges FAU for gjennomlesing og innspill i 
forkant av vedtak.  

- Kanskje skal vi i FAU etterspørre ”highlights” fra skolens strategiske plan? Man kan evt be om at 
skolene utarbeider en kortversjon. Dette er blant annet gjort på Bjørnholt skole.  

 
Neste møte 
 
Neste møte blir 10.mars 2009 kl. 19.00 på Lambertseter skole (referent fra vertsskolen). 
 
 
Referent, 
Gunhild Vehusheia 
 


