
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU/DS LEDERE I SKOLEGRUPPE A 
 

Tid: Mandag 25. mai 2009, kl 19.00 – 21.00 

Sted: Hauketo Skole 

Møteleder: Jon Helge Løken 

Referent: Mona Larsen 

 
 
Til stede (merket ”X”, fravær merket med ”F” = fravær og  ”FM” = fravær meldt). 
Skole/etat  Namn  Stilling  e-mail  X  
Ljan  Gunn Verlin  FAU leder    
Toppåsen      
Ekeberg (Brannfjell)  John Sørland  FAU leder   X  
Karlsrud  Anne Ekstrøm  FAU leder    
Holmlia      
Nedre Bekkelaget  Ida Skaar  FAU leder   X  
Prinsdal  Hege Burud Skjølsvold  FAU leder    
Prinsdal  Mona Larsen  DS leder   X  
Klemetsrud      
Hauketo  Jane Karlsen  DS leder   X  
Hauketo  Gunn Ødegaard  FAU leder   X  
Hauketo  Eli S. Handeland  Rektor   X  
Hallagerbakken  Karina A.F. Velten  FAU leder    
Nordstrand  Svein Olav Lothe  FAU leder    
Bjørnholt  Jon Helge Løken  DS leder   X  
Brannfjell  Bjørn-Erik Madsen  DS leder    
Bjørndal  Hans-Olav Toft     
Munkerud  Gunhild Vehusheia  FAU leder   X  
Stenbråten  John Kyvik  DS leder   X  
Stenbråten  Heidi Grymyr  FAU leder   X  
Lofsrud  Bror Roger Mathisen  DS leder   X  
Lofsrud  Gry Hattvang  FAU leder   X  
Mortensrud  Ingrid Madslien  DS leder    
Lambertseter  Trond Vidar Stensby  FAU   
Skoleetaten  Tone Tenfjord  Områdedirektør   X  
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! 
	  



Hva angår fremmøte i siste møte så har vi dessverre mistet oversikten 
ettersom det tok litt.. tid å få frem referatet, ha oss unnskyldt. 
 
Innkalling: 
 
Ingen bemerkninger til innkallingen. 
 
Nytt fra KFU: 
 
Skolegruppe A er den gruppen som har mest kontakt og flest møter. KFU 
ønsker fremover å ha faglig i fokus, slik at man får løftet det faglige på 
respektive skoler. 
 
Har startet et samarbeide med Islamsk råd for å få flere foreldre med 
minoritetsbakgrunn inn i skolen. Det er viktig at disse også blir en del av 
skole-/hjemsamarbeidet. 
 
Mobbing: 
 
Det foregår mobbing på de fleste skoler. Det viser elevundersøkelser som 
er gjennomført. En del av representantene på møtet uttrykte skepsis til 
disse undersøkelsene. Det er en del begreper i undersøkelsen som kan 
være vanskelige for elevene å forstå. Dette gjør at de sannsynligvis bare 
svarer det som faller dem inn. 
 
Undersøkelsen viser at det er mindre mobbing på baseskoler. Årsaken til 
dette kan være at man blir mer sammensveiset og bedre kjent på en 
baseskole, samtidig som at ting skjer mer åpenlyst med voksne til stede. 
 
Prinsdal skole har laget en Antimobbeplan, som ligger på nettsiden til 
skolen. Alle elevene vil få med seg en folder med et sammendrag av 
antimobbeplanen kort tid etter skolestart. Denne innholder blant annet 
hvordan man kan forebygge, avdekke og stoppe mobbing. 
 
Lekser: 
 
Det er og har vært en del diskusjoner rundt temaet lekser; - er det for 
mye lekser i skolen, er det en standard for hvor mye lekser det er lov å gi 
per dag? Etter en gjennomgang viser det seg at det er veldig ulikt hvor 
mye og lite lekser man har rundt omkring. Dette er et stort tema, og KFU 
ønsker derfor å invitere Trude Hoff til et foredrag ifm med teamet til neste 
møte i Skolegruppe A. 
 
HMS: 
 
I loven står det at samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker 
som gjelder skolen. Det betyr at SU kan behandle og gi råd om alt fra 
overordnede mål og planer, skolekretsgrenser og organisering av 



undervisningen, til utvikling av skoleanlegget, trafikksikkerhet og 
håndtering av mobbing og uønsket atferd. Kort sagt alt som angår 
skolehverdagen. 
 
Dette utvalget er ikke like tydelig på alle skoler, men det er viktig at alle 
vet om at det finnes, og hvilke personer som sitter der. 
 
Nytt fra utdanningsetaten: 
 
Områdedirektør Tone Tenfjord, presenterte årsrapporten for 2008. Hun 
oppfordret alle til å lese denne.  Det er en del utfordringer i skolegruppe 
A. Nordstrand og Søndre Nordstrand har en del utfordrende elever. 
 
Det er viktig at lærerne tar tak i disse elevene, og at de har en strategi i 
forkant og er proaktive mot disse elevene. 
 
Tone Tenfjord roste rektorene på Prinsdal og Hauketo for det gode 
samarbeidet de har. De har fått anledning til å legge dette frem for 
Rektorkollegiet. Det er viktig med et godt samarbeid mellom skolen som 
avgir elever og skolen som mottar elever. 
 
Rekruttering av lærere til skolene: 
Søkningene til skolene blir bedre. 
 
SFO – Aktivitetsskolen 
Aktivitetsskolen blir fra høsten underlagt skolen igjen, dette for å gi mer 
støtte til skolens arbeide. 
 
Neste møte: 
 
6. oktober kl 19 på Stenbråten skole. Ekstern foredragsholder Trude Hoff 
inviteres for å snakke om rapportering, lekser og tilbakemeldinger.  
 
 


