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REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE A og B  

Tid:  Torsdag 10.september 2015, kl. 18.00–20.00 
Sted:  Kampen skole 
 
Distribusjon: Via e-post til respektive FAU-ledere.   

Deltagerne: 
Gruppe A: 
Marit Injar, Bekkelaget skole 
Bente Janderberg, Bjørndal skole 
Abdelhameed Elamee, Bjørnholt skole 
Sanja K. Skaar, Klemetsrud skole 
Gruppe B: 
Inger Helene Frivik, Gamlebyen skole 
Laila Solum, Kampen skole 
Trine Lise Lyng, Nøklevann skole 
Elisabeth Larsen, Rustad skole 
Mari Røgeberg, Trasop skole 
Svein Birkemo, Østensjø skole 
Hanne Huitfeldt, Østensjø skole 
 
Ingen kommentar eller merknad til innkalling eller agenda.   

Presentasjon av vertsskolen v/Jack Heider, rektor 
 
Kampen skole er en sentrum skole med 570 elever. Her har de elever fra alle verdens hjørner. 
De holder til i et gammelt, godt vedlikeholdt bygg, med stor og fint opparbeidet uteareal. 
Mange av de ansatte har jobbet her i lang tid og skolen har mange og lange tradisjoner som 
holdes i hevd. Mange innen det kulturelle. 
Her er høyt fokus på faglig utvikling. Flere assistenter, bruker lærlinger på 1 trinn. 
De har fokus på lesing og regning i alle fag, har lese- og regneplan og jobber med regning i 
alle timer (der det kan gjøres mulig). Har en helsesøster i 100 % stilling, muliggjøres av 
bydelen og oppleves som en fantastisk ressurs ved skolen. I tillegg 2 sosiallærere, 4 
avdelingsledere. 
Skolen har by omfattende grupper, ansvar for samisk språk opplæring. Har AKS tilbud med 
250 barn. 
Rektor deltar på alle DS (Driftsstyre) møter mens rektor og assisterende rektor deler på å 
representere skoleledelsen på FAU møter og avdelingslederne på alle foreldremøter. Skolen 
samarbeider godt med FAU om læringsmiljøet og samarbeider med foresatt gruppen om noen 
arrangement og happenings, som festivalKampen. Denne varer i 1 uke og avsluttes med en 
festivalkveld i skolegården. Arrangementet gir god inntjening og mye av pengene tilbakeføres 
via donasjoner etter søknad til FAU. Innsamlede midler går i all hovedsak til noe som oppleves 
til felles glede for elevene. Det er tett samarbeid mellom SMU (skole miljøutvalget) og DS. 
Mange av rollene bekles av de samme personer. Elevrepresentantene deltar i DS møte ved 
aktuelle saker. 
 
På høstens foreldremøter organiseres valg av FAU representanter = det settes opp valg på 
agenda og gjennomføres klassevis. 
Skolen benytter «Mitt valg» og læres opp i dette av Lions. Dette er et verktøy de er godt 
fornøyd med. Skolen har også trivselsledere og elevmeglere. 
 
FAU benytter Dropbox for deling av dokumenter samt gjøre dette tilgjengelig for kommende 
representanter.  I tillegg har FAU laget en egen informasjons folder om tar for seg hva FAU er, 
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hvordan engasjere seg på Kampen skole og forslag til mulige aktiviteter. Nevnte folder 
vedlegges referatet og legges samtidig ut på hjemmesiden til Oslo KFU for deling av andre 
FAU. Tusen takk FAU på KampenJ 
 
 
Presentasjon av organisasjonen Voksne for Barn, Vfb, v/Nina 
Grindheim: 
 
 
En ideell medlemsorganisasjon som jobber for og med barn og unges mentale helse. 
Program som:  Zippys venner, for barneskoler 1-4 trinn, følelser/kommunikasjon/å takle 

konflikter/mestring 
   Kjære mamma og pappa – høring fra skilsmissebarn 
   Født til å skinne – barnefattigdom 
   Lære for livet – høring med tekster fra barn og unge 
   Bli inkludert, verdsatt og hørt – samarbeid med elevorganisasjonen om 

    elevmedvirkning i alle ledd (ikke bare i undervisning) 
 
Nevner programmet «Exit» - som Larvik læringssenter har utviklet – omhandler migrasjon og 
tredjegenerasjons innvandrer barns erfaringer. 
 
 
Hele presentasjonen vedlegges referatet og legges ut på Oslo KFU sin hjemmeside. 
 
 
Runden blant deltagerne 
 

Innspill til og tips rundt foresatt engasjement: 
Delta på førskoledag/er og presenter FAU og egen skole 
Etablere Facebook grupper for klassen / eller for foresatt gruppen ved skolen /  
eller for et gjeldende arrangement (som for planlegging av klasseturer og 
annet). 
Inkludere barna mer, klassemøter og treff med både foresatt og elev. 
 
Ønsker for foreldremøter: 
Å få innsikt i og kunnskap om elevenes skoledag 
Kan organiseres med kort felles informasjon for hele trinnet først deretter  
klassevis. 
Tilbud om barnevakt kan gi flere mulighet til å delta – har man noen eldre 
 
Sykling til skolen: 
Skolen plikter å legge til rette for sykkelparkering  
Sykling til skolen – opprette egne trafikk grupper 
Samsykling med flere medelever og foresatte, FAU i dialog med skolen for å  
organisere det. 
Ser utfordringer knyttet til unge elever som sykler 
Jobbe holdningsskapende, få de eldre elevene med på la – hør med Elevrådet –  
hva tenker de om sykling til og fra skolen. 
Anbefale at det gamle regelverket gjeninnføres, med sykkelprøve på 5 trinn og 
deretter en åpning for å sykle til og fra skolen. 
 

 
Gruppene har tidligere ytret ønske om å arrangere flere fellesmøter for gruppene A og B. Dette 
vil bli videreført med unntak av et møte hvert halvår hvor område direktør deltar. 
Det er også ytrer at gruppens medlemmer savner bedre informasjon om Grunnkurs for nye 
FAU-representanter i regi av Oslo KFU som er i oktober hvert år. I tillegg at det er behov for 
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bedre informasjon om hva Oslo KFU er og gjør. Oslo KFU sprer informasjon og kursinvitasjoner 
til alle Oslos skoler via mail til skoleleder, men forespørsel om å formidle til FAU, i tillegg til 
FAU leder. Når informasjon ikke kommer frem så kan noe av årsaken være bytte av FAU leder 
og der tilhørende kontaktinformasjon. Dette kan være med på å synliggjøre behovet av å 
foreta valg av ny leder allerede før sommerferien og melde inn dette til Oslo KFU.  
 
Oppdatering fra Oslo KFU 
 
Ledelse av skolegruppen og representant i utvalget, Oslo KFU: 
Hver skolegruppe trenger en eller to som leder gruppen. Kan gjerne fordeles med en 
representant i utvalget og en som holder fokus på skolegruppen. I tillegg er det fint med flere 
bidragsytere som er med som ressurs for enten skolegruppen eller KFU.  
Interesserte kan ta kontakt med Vickey (vickey.bonafede@redcross.no) leder for Oslo KFU. 
 
Manifest mot mobbing: KFU oppfordrer samtlige FAU å ta med dette dokument i eget FAU 
arbeid – samarbeid med elevrådet, SMU og skolens ledelse i oppfølgingen av dette arbeidet – 
holdningsskapende og mot mobbing. Viktig arbeid som vi oppfordrer at dere jobber sammen 
med eget elevråd med. 
 
Grunnkurs for ny FAU leder: Lurt å tipse nyvalgt leder om at vi arrangerer grunnkurs for 
FAU leder 14.oktober – invitasjon er sendt ut til alle skoler (både til FAU leder og til 
skoleleder).  
 
Tips til foreldremøtene: husk å vise filmen «De små ting gjør en forskjell» som ble laget i 
samarbeid mellom Oslo KFU og UDE for å visualisere ønsket og behovet for at foresatte 
engasjerer seg i skolen.  
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=8eWGons7J1I 
 
Hjemmeside: www.oslokfu.no  
Sekretær i Oslo KFU er Victoria Thanh Le, e-post: postmottak@oslokfu.no 
Besøk Oslo KFU på Facebook 
 
 
Neste møte i skolegruppene 
 
Med skolegruppemøter ønsker KFU å etablere kontaktnett mellom FAU ved de respektive 
skoler. Håpet er at FAU’ene, ved å komme i kontakt, skal kunne være gode bidragsytere for 
hverandre fremover. Herunder erfaringsutveksling og å drøfte felles utfordringer. 
 
Neste møte i skolegruppene blir adskilt og arrangeres i november. Da deltar også område 
direktør som da formidler informasjon fra etaten. Dette gir også en fin anledning til å få 
besvart spørsmål fra det enkelte FAU. 
 
Innspill til november-møtet: 
Sykkelordningen 
Samarbeidet mellom Driftsstyret og FAU 
Opplæring av DS leder kontra opplæring av FAU leder 
 
Vi planlegger å avholde neste skolegruppemøte for gruppe B på: Traspo skole torsdag 
12.november. Sett av kvelden allerede nå (tiden 18-20). 
 
Neste møte for skolegruppe A er enda ikke fastsatt. Invitasjon vil komme. 
 
 
Referent, 
Vickey Bonafede 


