
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU/DS LEDERE I SKOLEGRUPPE A

Tid: Torsdag 26. april 2012 kl 118.30-20.30

Sted: Hallagerbakken skole

Referent Karen Nybakke

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

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

Bekkelaget Linda Hoff FAU-leder linda.hoffnorge@gmail.com
Bekkelaget May Andrine Gran FAU-nestleder maygran@gmail.com
Bekkelaget Irene S. Johansen DS-leder irene.s.johansen@finanstilsynet.no

Bjørndal Pål Jørgensen FAU-leder paalpronto@hotmail.com FM

Bjørndal Arve Kvåle DS-leder arve.kvaale@telenor.com
Bjørnholt Erik Logstein FAU-leder erik.logstein@dss.dep.no
Bjørnholt Heidi Vargeid FAU-nestleder heidi.vargeid@gmail.com
Bjørnholt Jon Helge Løken DS-leder jon.h.loeken@wilhelmsen.com
Brannfjell Johanne Brustad FAU-leder jcb@online.no
Brannfjell John Sørland FAU-nestleder john.sorland@oslokfu.no x

Brannfjell Anna Starberg DS-leder anna.starberg@vikenfiber.no
Ekeberg Jannicke Bonde FAU-leder jannicke.bonde@dnbnoreiendom.no

Hallagerbakken Karen Nybakke FAU-leder nybakke@gmail.com x

Hallagerbakken Merete Mohn rektor x

Hauketo Anne-Grethe S. Webb FAU-leder agw@broadpark.no
Hauketo Hans Petter Heggelund DS-leder hpheggelund@gmail.com
Holmlia Tor Kjærstad FAU-leder tor.kjaerstad@aschehoug.no
Holmlia Asbjørn Aune FAU-nestleder asbjorn@hjuleferie.no
Karlsrud Henriette Proven FAU-leder henriette.proven@gmail.com
Karlsrud Gunn Kristin Vambheim FAU-nestleder gunn.kristin.vambheim@gmail.com

Karlsrud Tedd Urnes DS-leder teddnord@getmail.com
Kastellet Tove Sandberg FAU-leder tove.sandberg@edb.com
Kastellet Ella L x

Klemetsrud Patrick Glavin FAU-leder patrickglavin@hotmail.com
Klemetsrud Fred-Ragnar Skau-Nilsen DS-leder fredragnar@skau-nilsen.com
Lambertseter Barbro Sandberg FAU-leder barbro.sandberg@klp.no
Lambertseter Lars Lomell FAU-nestleder lomell@mac.com
Ljan Christian Dohrmann FAU-leder dohrmann@gmail.com
Ljan Bente Gerner FAU-medlem

Ljan Paul Hegna FAU-nestleder paul.hegna@moller.no
Ljan Linda Jacobsen FAU-medlem linda.jacobsen@oppegard.kommune.no

Ljan Jan-Einar Eriksen DS-leder jan-einar.eriksen@xerox.com
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Lofsrud Nicolae Sirb FAU-leder nsirb@online.no
Lofsrud Gunnar Berre FAU-/DS-nestl. gunnar@berre.no
Lofsrud Siri Grønbech FAU-sekretær siri.gronbech@politiet.no
Lofsrud Eirik Lund DS-leder eirlund@online.no
Lusetjern Åshild Strand FAU-leder ashild.strand@gmail.com X

Mortensrud Henriette Sommerin FAU-/DS-leder henriette.sommerin@akersolutions.com FM

Mortensrud Asgar A. Hamid FAU-/DS-nestl. aah121@msn.com FM

Munkerud Solvor Berlin Boasson FAU-leder gboasson@online.no
Nedre Bekkelaget Anne-Cecilie Kaltenborn FAU-leder anck@lds.no
Nedre Bekkelaget Ida Skaar FAU-medlem Ida.skaar@vetinst.no x

Nedre Bekkelaget Eivin Sundal DS-leder eivin@sundal.no
Nordseter Trygve Solem FAU-leder trygve.solem@steria.no
Nordseter Bettina Wutzke FAU-medlem

Nordstrand Bjarne Sanness FAU-leder bjarne.sanness@commitment.no

Nordstrand Gisela Sogn DS-leder giselasogn@hotmail.com
Prinsdal Kjetil Farstad FAU-leder/

DS-vara kjfarstad@c2i.net FM

Rosenholm Andreas Bredal FAU-leder/
DS-medlem andreasbredal@gmail.com x

Rosenholm Birger Egge-Hoveid FAU-nestleder birger.egge_hoveid@getmail.no

Ryenberget Egil Helland FAU-leder egil.helland@gmail.com FM

Seterbråten Eirin Torgersen FAU-leder eirinto@gmail.com
Seterbråten Vibeke Blindheimsvik FAU-/DS-medl. vibeke_blindheimsvik@hotmail.com

Seterbråten Ane Heiberg DS-leder ane.heiberg@gmail.com
Seterbråten Tove Sveen DS-medlem tove.sveen@skatteetaten.no
Stenbråten Lene Kristin Tøndel FAU-leder lenek_tondel@hotmail.com FM

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

Toppåsen Marianne Kluften Hagen FAU-leder mariannek@broadpark.no
Toppåsen Mette Nordeng FAU-/DS-leder mette.nordeng@gmail.com
Utdanningsetaten Per Korsvik Omr.dir. A per.korsvik@ude.oslo.kommune.no 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  heidi@oslokfu.no med  kopi  til 
jon.h.loeken@wilhelmsen.com Takk!

GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN
Godkjent uten endringer

VALG AV REFERENT
Karen Nybakke, Hallagerbakken skole

mailto:jon.h.loeken@wilhelmsen.com
mailto:heidi@online.no
mailto:Mette.nordeng@gmail.com
mailto:Mette.nordeng@gmail.com
mailto:mariannek@broadpark.no
mailto:Mette.nordeng@gmail.com
mailto:lenek_tondel@hotmail.com
mailto:Mette.nordeng@gmail.com
mailto:Mette.nordeng@gmail.com
mailto:vibeke_blindheimsvik@hotmail.com
mailto:eirinto@gmail.com
mailto:Egil.helland@gmail.com
mailto:Mette.nordeng@gmail.com
mailto:andreasbredal@gmail.com
mailto:kjfarstad@c2i.net
mailto:giselasogn@hotmail.com
mailto:ane.heiberg@gmail.com
mailto:eivin@sundal.no
mailto:Ida.skaar@vetinst.no
mailto:anck@lds.no
mailto:gboasson@online.no
mailto:aah121@msn.com
mailto:tonjemar@online.no
mailto:svein@restaurantdrift.no
mailto:Trygve.solem@steria.no
mailto:vr@rederi.no
mailto:gunnar@berre.no
mailto:Ida.skaar@vetinst.no


GODKJENNELSE AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 26. JANUAR PÅ 
KARLSRUD SKOLE
Godkjent uten endringer

PRESENTASJON AV HALLAGERBAKKEN SKOLE V/REKTOR MERETE 
MOHN
Meretes foredrag ligger vedlagt dette referatet og utfyller dette punktet på 
dagsorden.

Hallagerbakken skole er 30 år i år og ligger i naturskjønne omgivelser på 
Holmlia. Skolen har 350 elever og 35 pedagoger. 52 % er minoritetsspråklige.

Elevenes arbeidsmiljø er noe Hallagerbakken skole har jobbet med over lang 
tid. Skolen skårer også meget bra på trivsel, ro og orden i klasserommet noe 
som tyder på at kontinuerlig fokus fører til resultater.

Følgende aktiviteter skal bidra til å bygge opp et godt arbeidsmiljø på skolen:
• Oslo-Göteborg-samarbeid
• Hallagerbakken har utarbeidet et eget program mot mobbing, jobber nå 

med å få til samhandling mellom alle aktivitetene/programmene på 
skolen

• ART
• Trivselsagenter
• MOT-skole (MOT til å leve, MOT til å bry oss om andre og MOT til å si 

nei)
• MOT-regler i alle klasserom
• 8 lærere har all inspeksjon
• De voksne skal være på lag: Samarbeidsmøte mellom kontaktlærer og 

FAU-representanter ved skolestart hvert år
• Foreldreskole

Det oppfordres fra Per Korsvold om at vi må bli flinkere til å besøke hverandres 
skoler. Som på Hallagerbakken skole er det mange skoler i Oslo som gjør mye 
bra og kreativt arbeid, da er det viktig at vi kan se på og lære av hverandre.

Per Korsvik utfordret KFU gruppe A til å diskutere:
Hva er et godt foreldremøte?
Hva er en god konferansetime? 

• Hva er forventningene? 
• Hvordan skal foreldrene forholde seg til lærer/skole/FAU? 
• Hvordan skal foreldrene forberede seg?
• Hvordan skal skolen forberede seg?



OPPSUMMERING ETTER 14. MARS-SEMINAR
I forkant av 14. mars møtet ble det sendt ut en spørreundersøkelse angående 
anti-mobbeplaner som finnes på ulike skoler. Svarene viser hele spekteret, 11 
forskjellige programmer.

FAU skal spørre:
• Hva gjør skolen for å oppdage?
• Hva gjør dere for å forebygge?
• Hva gjør dere når mobbing er ”oppdaget”

Etter møtet 14. mars kom det inn mange evalueringer og KFU evaluerer nå.

Innspill til KFU er at foredragene må være konkrete og mer fokuserte i forhold 
til foreldrerolle. Hva kan en mor eller far gjøre? Hvordan kan foreldrene bidra?

NYTT ANG SKOLEBEHOV v/ Per Korsvik
Foredraget er vedlagt referatet og utfyller dette punktet på dagsorden.

2012-2022 skal det gjennomføres 63 skoleprosjekter i Oslo. Foreldre 
oppfordres til å vise forståelse for omfang og risiko. De største pressområdene 
er ikke i skolegruppa A. Søndre Nordstrand har ledig kapasitet på flere av sine 
skoler. Her er det ingen nye skoleprosjekter.

For Nordstrand er det litt annerledes. Her vil det bli gjennomført flere 
skoleprosjekter som også fører med seg en stor flytteprosess. Man er svært 
nervøs for forsinkelser. Foreldre på Nordstrand oppfordres til å finne seg i 
endrede skolegrenser, også fra år til år selv om dette så klart medfører en god 
del smerte. Oslo by fortettes, det er viktig å se helheten – også når man er 
foreldre. Hva skal man gjøre nå man ikke har nok skoleplasser? Det forsikres 
om at utdanningsetaten gjør en god jobb.

Korsvik: ”Det er viktig at energien fra foreldrene brukes riktig vei. Kan 
energien din brukes til tilpasning til en ny skole heller enn å søke, klage og 
anke til rektor?”

Innspill til Korsvik fra foreldrene på møtet:
• Vær god på informasjon
• Dialog mellom etaten/skole og foreldrene
• Transparente beslutninger og åpenhet i prosessen
• Fordommer mot Søndre Nordstrand bør ikke få stå uimotsagt

NYTT FRA UTDANNINGSETATEN V/OMR.DIR. PER KORSVIK
Skoler med utfordringer og skoler i utsatte områder her fått en del penger til å 
analysere hva som virker i disse områdene. Hva bidrar til utjevning og 
forbedring? 8 skoler i bydelene Gamlebyen, Søndre Nordstrand og Grorud skal 
analyseres. Mortensrud og Loftsrud er med fra vår skolegruppe.
KFU er invitert til å sitte i en referansegruppe.



VALG TIL OSLO KFU
Det er ønskelig å få til en god overlapp mellom sittende KFU og et fremtidig. 
Dersom noen er interessert kan de henvende seg til John Sørland.

Alle medlemmer av FAU kan sitte i KFU.

EVENTUELT
Ingen saker

NESTE MØTE
??


