
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU/DS LEDERE I SKOLEGRUPPE A

Tid: Mandag 22. mars 2010 kl 19.00

Sted: Mortensrud skole

Referent Heidi Grymyr

Til stede (merket ”X”, fravær merket med ”F” = fravær og  ”FM” = fravær meldt).

Skole/etat Navn Verv/Stilling e-mail TIL- 
STEDE 

Bekkelaget Tone Meldalen FAU-leder tone.meldalen@fin.dep.no

Bjørndal Avideh Hannani FAU-leder hannani_a@yahoo.no FM

Bjørnholt Jon Helge Løken DS-leder/FAU jon.h.loeken@wilhelmsen.no X

Brannfjell John Sørland FAU-leder john.nsm@unifis.no X

Ekeberg Jannicke Bonde FAU-leder jannicke.bonde@dnbnoreiendom.no

Hallagerbakken Karina Velten FAU-leder karina.velten@smartcall.no

Hauketo Gunn Ødegaard FAU-leder gunnodegaard@yahoo.no

Hauketo Hans Petter 
Heggelund

DS-leder/FAU-
medl hpheggelund@gmail.com X

Holmlia Helga Daae FAU-styremedl helga.daae@hod.dep.no

Holmlia Ingeborg Sæther FAU-styremedl ingeborg.saether@smartcall.no

Holmlia Tor Kjærstad FAU-styremedl tor.kjaerstad@aschehoug.no

Karlsrud Anne Ekstrøm FAU-leder anne@basal.no

Karlsrud Rita Dovran FAU-nestleder

Kastellet Ivar Sehm FAU-leder ivar.sehm@datarespons.no

Klemetsrud Pernille Haga FAU-leder pernille.haga@ude.oslo.kommune.no

Lambertseter Barbro Sandberg FAU-leder barbro.sandberg@klp.no

Lambertseter Lars Lomell Nestleder FAU lomell@mac.com

Ljan Gunn Verliin FAU-leder gunn@verliin.no FM

Ljan Jan-Einar Eriksen DS-leder

Lofsrud Jørund Vollan FAU-leder jorund.vollan@no.ey.com

Lofsrud Bror Roger Mathisen DS-leder

Lusetjern Kjersti Lindø FAU-leder kjersti.lindoe@multinett.no

Mortensrud Aziz Rehmann FAU-leder ur-rehman.aziz@oby.oslo.kommune.no FM

Mortensrud Ingrid Madslien DS-leder ingrid.madslien@atferdssenteret.no X

Munkerud Solvor Berlin Boasson FAU-leder gboasson@online.no X

Nedre Bekkelaget Ida Skaar FAU-leder ida.skaar@vetinst.no X

Nordseter Trygve Solem FAU-leder trygve.solem@steria.no

Nordstrand Svein Lothe FAU-leder svein@restaurantdrift.no

Nordstrand Tonje K. Margård Nestleder FAU tonjemar@online.no

Nordstrand Gisela Sogn DS-leder giselasogn@hotmail.com X

Prinsdal Hege Burud FAU-leder hegebs@gmail.com
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Rosenholm Andreas Bredal FAU-leder andreas.bredal@brannfjell.gs.oslo.no

Seterbråten Randi O. Enge FAU-leder ranlei@oslo.online.no X

Seterbråten Ane Heiberg DS-leder ane.heiberg@gmail.com

Stenbråten Heidi Grymyr FAU-leder hgrymyr@online.no X

Stenbråten John Arne Kyvik DS-leder/Nestl 
FAU john@kyvik.net X

Toppåsen Mette Nordeng FAU-leder mette.nordeng@gmail.com

Områdedirektør Tone Tenfjord Områdedir. tone.tenfjord@ude.oslo.kommune.no FM
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!

VALG AV REFERENT
Heidi Grymyr, sekretær i Oslo KFU, ble valgt til referent. 

INNKALLINGEN TIL MØTET
Innkallelsen ble godkjent. 

REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Referatet ble godkjent med en liten retting ang uteskole på Seterbråten 
skole for 1.-4. trinn, ikke 5.-7. trinn. Ny versjon legges ut på 
hjemmesiden. 

PRESENTASJON AV VERTSSKOLEN – MORTENSRUD SKOLE
I forkant av møtet, fikk møtedeltakerne se skolens bibliotek. 
Siden rektor ikke kunne være til stede, var det to elevrådsledere som ga 
en presentasjon av Mortensrud skole:

 En gang pr måned er det Connect-samlinger med utdeling av 
Connectdiplom. Skolen har felles Connectregler. For tiden er regelen 
«Vi hører på hverandre». 

 Café-M med salg av vafler og saft og Radio-M i storefri.
 5., 6. og 7. trinn får være i skolens bibliotek på tirsdager og 

torsdager. Bibliotekaren har satt en timeplan, et trinn om gangen.
 Tirsdager og onsdager kan elevene bruke gymsalen i storefri. 
 Jente- og gutteklubb etter skoletid på 7. trinn. Jenter om tirsdagene 

og guttene om onsdager. 
 7. trinn besøker Kantarellen bo- og rehabilitering en torsdag i 

måneden. Der serveres kaffe og kaker, og elevene snakker og 
hjelper de eldre. «Hjelp de eldre» feirer 10 år.

 Det arrangeres nyttårsfest for hele skolen i regi av FAU og 
Elevrådet. I år var det Mortensrud-Talenter.  
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 Leirskole for 6. trinn fra mandag til lørdag.
 Elevrådet har møter en gang pr måned.

Etterpå informerte sosiallærer Arne Karelius Hougen om skolens opplegg 
for skole-hjem-samarbeid:

 Hensikten er å få best mulig skolegang for elevene. Det er viktig å 
forstå hverandre. Bakgrunnen fra foreldrenes egen skolegang og 
erfaringer kan være veldig forskjellig.

 Det er mange foreldre ved skolen med et annet morsmål enn norsk. 
Det holdes derfor foreldremøter på morsmål (tospråklig lærer er 
tolk) med mange forskjellige tema. 

 Før eleven begynner på skolen gjennomføres Velkommensamtalen. 
Det er en samtale med foreldrene hvor man blir kjent med elevens 
bakgrunn og foreldrenes forventninger. 

 Heftet «Foreldremøteveileder» utgitt av FAU ble delt ut. 
 Sosiallærer bistår FAU og DS. Da skolen fikk en stadig større andel 

fremmedkulturelle ble det ekstra viktig å satse på foreldre-
samarbeid. 

 I løpet av et år kan opptil 10% av elevmassen byttes ut. 

PRESENTASJON AV DELTAKERNE
Deltakerne presenterte seg. Tone Tenfjord kunne ikke delta pga studietur. 

PSYKISK HELSE
Marianne Thorstad, leder for PPT i skolegruppe A ga en god informasjon i 
dialog med møtedeltakerne. 

 Hun har mye kontakt med alle skolene i skolegruppen. Pedagogisk 
psykologisk tjeneste er et rådgivende organ for skolene. 
Skolegruppens PPT-tjeneste har 33,5 stillinger fordelt på 37-38 
ansatte. 

 De to bydelene er ganske forskjellige, men likevel er problematikken 
den samme. Eks lese-/skrivevansker. 

 Det avholdes tverrfaglige møter og dannes ressursteam hvor 
skolens ledelse og sosiallærer er involvert. 

 4 team: De små/førskolealder, med forsinket språk. Ønske om litt 
erfaring fra barnehage før skolestart. 

 2 team: Alle skolene i Nordstrand og Søndre Nordstrand. 
Logopeadteam.

 Hovedvekten av de som henvises til PPT er i aldersgruppen 6-13 år.
 Systemet er ganske byråkratisk. Skriftlig henvisning, etter mottak 

skal det gå maks tre måneder før behandling starter. 
Logopedhenvisninger tar kortere tid. Det er mange klager. 

 Maks 130 dagers behandlingstid fra henvisning. 



 Henvisninger går på: Lærevansker, adferdsvansker og psykiske 
vansker, eller ofte en kombinasjon av dette.

 Samarbeidsmøte med foreldrene er viktig, gjerne sammen med 
kontaktlærer. Eleven observeres i skolesammenheng. Diverse tester 
osv brukes. Til slutt lages en rapport. Det gjøres evt en anbefaling 
om spesial-undervisning, og det er rektor som gjør et vedtak. 

 4-5% er vanlig for spesialundervisning. I Oslo er det ofte 6-7-8%. 
Tallet er ganske konstant. 

 Rapportering 1. oktober danner grunnlag for midler som blir lagt inn 
i budsjettet. 

 Flesteparten av de som trenger spesialundervisning har ingen 
diagnose. 

Det ble en del snakk om midler i forhold til hvor mange som er henvist til 
spesialundervisning. 

1.000-1.100 henvisninger i året for bydelene. 
Ankeinstans etter avslag på vedtak er Utdanningsetaten og Fylkes-
mannen.

PP-tjenesten har et kriseteam. Skolene har etterhvert gode beredskaps-
planer. 

Det er gjennomført et 3-årig prosjekt «Psykisk helse». Utvidede ressurs-
team på mange skoler, hvor også Barnevernet og BUP er med. 
Det er laget en ressursperm som alle skoler skal få. 
Krav til skolene som deltok: Lage psykisk helseplan. 

Familievernkontoret på Karlsrud. Lavterskeltilbud og lite byråkrati. 

Skolevegringsprosjektet. 
Det er mange årsaker til fravær. Vi foreldre skal være veldig oppmerk-
somme. Skoler har ofte sagt fra for sent. 
Spør gjerne rektor om skolens holdning til skolevegring på FAU-møte. 
For noen går det så galt at elevene ender i et behandlingsopplegg.

Det ble delt ut tre brosjyrer:
Psykisk helse i Osloskolene
Tilbud til skolene ved krisehendelser
Skolevegring

INFORMASJON FRA OSLO KFU
 John Sørland informerte fra FAU-stormøte 9. mars. Planleggingen 

startet forrige høst da Astrid Søgnen informerte til foreldre fra hele 
landet på FUGs konferanse på Gardermoen. Det ble kanskje brukt 
for mye tid på svar på spørsmål og innspill fra salen. 



 Det lages årshjul for Oslo KFU
 Fronter. Evalueringer. Det er tenkt at det skal bli et felles opplegg 

og bruk på de forskjellige skolene. 
 Oslo KFU er invitert til å møte Venstres bystyregruppe ved Kjell 

Veivåg. Møte gjennomføres etter påske. 

EVENTUELT
Det kom spørsmål fra Munkerud skole om arealnormen for skolebygg. Det 
er en forskjell på normen i Oslo og andre storbyer. Ingen statlig norm. 

En utfordring å få foreldrene til å bruke Fronter. 

Mortensrud skole skal arrangere stormøte onsdag 24. mars med tema 
Foreldrerollen. Besøk fra Redd Barna og Familiesenteret. 

NESTE MØTE
Neste møte i Skolegruppe A mandag 31. mai på Karlsrud skole. 


