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Referat fra KFU-Oslo Skolegruppemøte for A og B 
Seterbråten skole torsdag 26.02.2015 
 
Tilstede: 
Skolegruppe A 
 
Nedre Bekkelaget – Charlotte Rapp (Leder i skolegruppe A) 
Nedre Bekkelaget – Therese Bermann Fischer (Leder i skolegruppe A) 
Ressursperson Oslo KFU – John Sørland (Vara) 
Bjørndalen skole – Bente Janderberg (FAU- representant) 
Bjørnholt skole – Abdelhameed Elamee (FAU-leder) 
Bjørnholt skole Maria Fall (FAU-nestleder) 
Klemetsrud skole – Sanja K. Skaar (FAU-leder) 
Klemetsrud skole - Pat Torgeirson (FAU-nestleder) 
Lofsrud skole – Nina Tveit (FAU-representant) 
Mortensrud skole – Henriette Sommerin (FAU-leder) 
Mortensrud skole – Heate Christensson (FAU-nestleder) 
Nordstrand skole – Lene Staib Knudsen (FAU-leder) 
Prinsedal skole – Morten (FAU-representant) 
Seterbråten skole – Jenny Berndtsson (FAU-nestleder) 
 
Skolegruppe B  
 
Høyenhall skole – Jan- Erik Kristiansen (FAU-nestleder) 
Kampen skole - Tuva Sørheim (FAU-leder) 
Nøklevann skole - Camilla Gilbert Ødegård (FAU-Leder) 
Manglerud skole – Mats Risbakken (FAU-nestleder) 
Rustad skole – Roy Erling Karlsøen (FAU-sekretær) 
Rustad skole – Kathrine Remers Hanssen (FAU-nestleder) 
Skøyenåsen skole – Jackie Rose Hansen (FAU-leder) 
Tøyen skole – Fortuun Hassan (FAU-nestleder) 
 
Til sammen: 22 representanter 
 

 
1. Introduksjons runde av alle deltakerne. 

 
2. Presentasjon av Seterbråten skole v/rektor Kristin S. Lyngstad.  

(Se vedlagte presentasjon.)  
 

Av de mange interessante temaene som ble presentert, kan nevnes at Seterbråten skole 
bl.a. har: 
• Uteskole. 
• Fellessamling hver fredag i gymsalen for alle elever og foresatte. 
• Har begynt å jobbe etter "Thinking maps": 8 kognitive tenkekart. 
• Trivselsagenter: Skoler, elever og har ansatte som følger opp. 
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3. Velfungerende FAU – hva er det?  

• Presentasjon fra FAU-leder v/Nedre Bekkelaget Skole, Ann Kristin Franck. 
• Se vedlagte presentasjon. 
• Se vedlagte eksempel på Nyhetsbrev fra FAU, som sendes etter hvert FAU-møte med 

informasjon om saker som er besluttet eller sluttført av FAU. Dette sendes alle 
foresatte på mail via FAU-representant i hver klasse, i tillegg til at referat fra møtet 
legges på Fronter. 

 
4. Gruppearbeid – det ble inndelt i mindre grupper og med innspill til å diskutere følgende 

tema: 
• Hvordan skape et aktivt FAU? 
• Effektiv organisering og samarbeid 
• Rekruttering til FAU, opplæring av nye medlemmer  
• Temaer/arbeidsgrupper i FAU 
• De gode eksemplene! (Skolestartfest, høstdag, vinterdag, 17 mai avslutninger) 
• Trafikkavvikling rundt skolen / skoleveien (Hvordan nå frem) 

 
Noen av innspillene som kom fra gruppene var følgende: 
 

• Nettvett – obligatorisk kurs for elever og foresatte i 5. klasse i regi av FAU. 
• Skolemiljøutvalg (SMU) – Flere skoler ønsker informasjon og tips til hvordan få til et 

velfungerende SMU. 
• Det bør skriftliggjøres hva FAU skal gjøre, hva de gjør, hva jobben går ut på etc. for å 

styrke rekrutteringen. 
• Det bør skriftliggjøres oppskrifter på ulike arrangementer som FAU er ansvarlige for, 

slik at nye kan overta oppskrifter og at man dermed ikke må finne på alt selv hver 
gang. 

• På ungdomsskolen kan man i tillegg til FAU-møter, ha trinnmøter hvor også 
representanter fra Elevrådet stiller. Dette for å få et nært samarbeid med elever og få 
dagsaktuelle temaer som gjelder hvert trinn på agendaen. 

• Referat fra FAU-møter kan oversettes til flere språk av tospråklige foresatte, slik at 
informasjon fra FAU-arbeidet blir mottatt og lest av flere foresatte. 

• Premie til elevene i klassen som har flest foresatte som kommer på foreldremøte. 
• FAU-leder være med på første foreldremøte til første klasse hvert år, for å informere 

om viktigheten av FAU og for å øke tilfanget av FAU-representanter til FAU. 
• Det er viktig å bruke barnetrinnene til å knytte kontakter og skape nettverk foresatte 

imellom. Dette for på ungdomsskolen kan foresatte ha stort utbytte av det, ettersom 
ungdommen blir mer selvstendige, og da er det enklere å kunne følge opp om man har 
et godt utviklet nettverk med de andre foresatte. 

• FAU-fadderordning – Ny FAU-leder kan bruke tidligere FAU-leder som 
sparringspartner inntil ny FAU-leder kommer inn i rollen, og oppgavene håndteres på 
en god og selvstendig måte. 

• Etablere lukkende Facebook-grupper for foreldre på skolen for gjensidig 
informasjonsutveksling og for å få et nettverk som kan brukes til f.eks. rektruttering 
av natteravner, hjelp til ulike arrangementer o.l. 
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• Erfaringsutvekslingen mellom Skolegruppe A og B var veldig bra og anbefales at 
forsetter fremover, slik at på de møtene hvor ikke Områdedirektør deltar, ønskes det 
av Skolegruppe A og B slås sammen. 

• Det er behov for bedre informasjon om Grunnkurs for nye FAU-representanter i regi 
av Oslo KFU som er i oktober hvert år. 

• Det er behov for bedre informasjon om hva Oslo KFU er og gjør. Dette vil også 
kunne bedre rekrutteringen til Oslo KFU.  

 
 
Neste møte blir tirsdag 28. april kl 19.00 – 21.00 på Ljan Skole for skolegruppe A. 
Dit kommer Områdedirektør Per Korsvik.  
Hovedtemaet vil være "Elevundersøkelsen med læringskultur i skolen". 
 
Referent: Leder i skolegruppe A, Therese Bermann Fischer. 
 

Hjemmeside: www.osloKFU.no 
Kontaktinfo: Postmottak@oslokfu.no 

Besøk Oslo KFU på Facebook 


