
Referat fra skolegruppemøte i skolegruppene A og B 

Onsdag 7.november kl. 18.00-20.30 på Manglerud skole. 

 

Referatet ivaretas av Oslo KFU.  

 

Presentasjon fra områdelederne er vedlagt referatet. 

 

1. Velkommen til møte. 

Leder for Oslo KFU, Vickey Groll Bonafede ønsker velkommen. Denne gangen prøver 

vi med en ny møteform, deltakerne sitter ved gruppebord for å tilrettelegge for 

diskusjon og erfaringsutveksling gjennom møtet, og skolelederne er også invitert. 

 

Det er 44 møtedeltakere, kort presentasjonsrunde. Områdedirektør Jon Isebakke, 

skolegruppe A og Bente Borrebæk, skolegruppe B, deltar også på møtet.  

 

2. Rektor ved Manglerud forteller om trekantsamarbeidet sammen med FAU-leder. 

Rektor ved Manglerud skole, Peter Streijffert forteller om trekantsamarbeidet. Han 

fremhever trekantsamarbeidet mellom foreldreutvalget, driftsstyret og skole, som et 

femkantsamarbeid, hvor også skolemiljøutvalget og elevrådet er viktige deltakere for 

å spille hverandre gode. Manglerud skole og Høyenhall skole ved administrasjon og 

FAU samarbeider tett om skole og nærmiljø, da skolene ligger nære hverandre og 

elevene er i samme kretser. Dette har vært svært nyttig og konstruktivt, med gode 

resultater. 

 

FAU samarbeider tett med ulike ideelle organisasjoner for en bedre skole og 

nærmiljø. FAU har også ulike arbeidsgrupper: 

- AKS-gruppe: Jobber tett med inspektør 

- Skolehage: En levende skolehage med grøntområder som kan bruker til 

bursdager, klassefester o.l. AKS bruker også skolehagen. 

- Natteravning: Tett samarbeid med Høyenhall skole 

- Sosiale og faglige aktiviteter for foreldre. 

- Håndbok for klassekontakter og FAU. 

- 17. mai komité. 

 

Det ble deretter drøftet og utvekslet informasjon om ulike aspekter ved trekantsamarbeidet. 

Stikkord for gruppedrøftelsene: 

- Inkludering 

- Ta inn frivillige, dvs. rekruttere foreldre som ikke sitter i FAU til ulike verv dersom 

de ønsker. 

- SMU + elevmedvirkning = sant. 

- Tydelig mandat til de ulike rollene. 

- Kokebok for hva man skal gjøre i de ulike rollene. 

 

 



 

3. Funn fra KFUs spørreundersøkelse våren 2018 

I KFUs spørreundersøkelse var det tre utfordringer som kom tydelig frem: Tid, medvirkning 

og rolle. Gruppene diskuterte disse utfordringene og utvekslet erfaringer. 

 

4. AKS-rapporten og ny forskrift ved områdedirektør Bente Borrebæk og Jon Isebakke. 

Gjennomgang av utvalgte resultater fra AKS-undersøkelsen og endringer. Ny rammeplan trer 

i kraft fra 01.08.2019.  

 

Gruppene diskuterte hvordan AKS skal bidra til elevens faglige utvikling, og hvordan AKS-

undersøkelsen følges opp på «din» skole. Mange av innspillene hadde fokus på at den faglige 

utviklingen i AKS ikke skal være en lengre skoledag, men at det også var fokus på at andre 

sosiale egenskaper og kompetanser utvikles. 

 

5. Trivselsrapport og lovendring i opplæringsloven, 1-4. trinn. 

Kort redegjørelse for endringer i opplæringsloven for intensiv opplæring på 1.-4-trinn.  

 

Solvår Vasshus (rektor) fra Seterbråten skole fortalte om hvordan de jobber med intensiv 

opplæring. Der er det en på hvert trinn som jobber med «mer» læring, hvor elevene 

kartlegges og det jobbes én til én.  

 

Gruppene diskuterte hvordan samarbeidet mellom skole og hjem kan støtte eleven når han 

eller hun mottar intensiv opplæring. Og hvordan elevens stemme blir tatt hensyn til fra 

foresatte og skolen. 

 

Ungdomsskolene drøftet under pkt. 4 og 5 egne spørsmål. 

 

6. Skolemeldingsappen 

Kort redegjørelse av skolemeldingsappen. 

 

Innspill om det er et ønske for FAU/foreldrekontakter å ha tilgang til å kommunisere i appen.  

Det kom også frem at det er ønskelig å få en respons på melding/beskjed som gis – som et 

minimum i form av "din melding er mottatt".  

Alle som enda ikke har lastet ned appen, oppfordres til å gjøre det og ikke minst til å ta den i 

bruk. 

 

Takk til en engasjert gjeng med mange gode innspill. Takk til Manglerud skole ved rektor 

og FAU-leder for en fin presentasjon om deres femkantsamarbeid.  

 

 

Takk til Gamlebyen skole som stiller opp som vertsskole for møte i april (tentativt 25. 

april). 

 

 



Vi fra Oslo KFU ønsker nok en gang til å invitere DEG til å være med i KFU.  

Vi trenger deg som er engasjert og har et ønske om at våre unge skal oppleve trygge og 

gode skoledager i fremtiden. Deltakelse i KFU krever ingen særskilt bakgrunn. 

VELKOMMEN! 

 

Dersom du har innspill eller kommentarer til møteformen eller tema for dette møtet, tar vi 

gladelig imot disse på mail til postmottak@oslokfu.no. Det samme gjelder eventuelle innspill 

til kommende møte, 6. februar på Østensjø skole. Vi gleder oss til å se dere der. 

 

For skolegruppe A og B 

Vickey og Hanne  
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