
Referat fra møte i skolegruppe A og B, 06.02.19  

 

1. Referat ivaretas av Oslo KFU 

 

2. Velkommen til møte ved Oslo KFU, Vickey ønsker velkommen 

- KFU-info: Kort informasjon om hva KFU har jobbet med og aktuelle saker. Blant annet 

innspill til byråden vedrørende SMU. KFU har fått kommentere statens IKT-strategi, 

herunder bruk av digitale verktøy, enhetlig plan for kjøreregler og nettvett.  

- KFU har utropt 2019 til skolemiljøåret.  

- Klasselister og tilgjengelighet, klasselister er offentlig dokumentasjon og skal således 

kunne deles ut til FAU/Klassekontaktene ved forespørsel. 

- Utfordringer knyttet til leie av skolens lokaler etter skoletid grunnet forsikring, 

brannforskrifter m.m. KFU vil formidle svar fra UDE straks dette foreligger. 

- Kommende arrangement; foreldrekonferansen 20.mars og årsmøte 4.april, her håper vi 

mange FAU vil delta. 

 

- Vi ønsker og trenger flere engasjerte frivillige til KFU-arbeidet. Ta kontakt om du er 

interessert. Oppgavene er mange og varierte så her er stor mulighet for at noe skal 

kunne passe for akkurat deg. Vi trenger gruppeledere til gruppe A og flere ressurser til 

gruppe A og B. 

 

3. Presentasjon av vertsskole og FAU-arbeidet på Østensjø  

Østensjø skole fylte hundre år i 2018, dette ble markert for lærere og elever, blant annet ved 

å illustrere skolehverdagen for hundre år siden. Østensjø skole er en tre parallell. Skolen er 

under utbygging og skal etter planen være ferdig til skolestart i 2020. Orientering om skolens 

utbyggingsplaner. Det er nye fokusområder hver måned som det jobbes med. Klassene har 

ulike regler. Østensjø skole har et godt fungerende FAU. De har faste FAU-møter 2.tirsdag 

hver måned. FAU har arbeidsgrupper med fokusområder, trafikk, utbygging, 

informasjon/kommunikasjon. FAU har registrert seg som organisasjon for å kunne benytte 

seg av VIPPS som betalingsmåte ved arrangementer. 

 

Trekantsamarbeidet mellom skolens ledelse; FAU og DS 

- Når DS medlemmet ikke var representert ved FAU så man det utfordrende å ha 

tilknytning til de ulike organisasjonene og temaene som ble tatt opp 

- Samarbeidet har resultert i at politikerne i DS har bidratt positivt i forhold til 

utbyggingsarbeidet ved Østensjø skole 

- Samarbeid om hvordan å finansiere siste døgnet på leirskolen. FAU har bidratt med en 

halvpart, DS har bidratt med andre halvpart 

- Elevundersøkelsen legges frem for FAU. Det uttrykkes at det er vanskelig å finne formen i 

SMU-arbeidet. Utfordrende at det i denne bydelen er ulike politikere i SMU og DS 

 

4. SMU, hvorfor og hvordan – refleksjon og diskusjon i grupper 

- SMU er et viktig organ som skolen trenger for å styrke det psykososiale og fysiske miljøet 

- SMU skal øke deltakelsen fra elevene. 

- Det kommer frem av innspill fra gruppene at arbeidsområdet til SMU oppfattes som 

uklart. SMU var tidligere er del av FAU, mulig det derfra henger igjen en opplevelse av 

hvilke saker FAU skal jobbe med og at det derfor er uklart hva SMU er 



- Det er mange SMU saker som behandles i FAU 

- Gode råd for SMU-arbeid i heftet «Innføring i FAU-arbeid»  

- Skolen skal være kontinuitetsbærer for SMU-arbeidet 

- Lang veileder fra UDIR 

- Hvilke saker skal tas opp i SMU/DS når det er de samme representantene?  

- Utfordre/forberede elevene på SMU, oppfordre dem til å ha en stemme om hva som 

også IKKE er bra 

- Mange skolemiljøsaker i FAU, kunne vært sendt til SMU 

- Forberede saker i FAU som skal tas opp i SMU 

- Viktig med et oppegående elevråd 

- Engasjement -> skoleleder – foreldre – elever -politikere 

- Link mellom SMU-FAU-DS. Det er ofte de samme som er med.  

- Hvor mye tid og energi skal en bruke på å få med de som ikke ønsker å delta i de ulike 

vervene? 

- Et innspill som kom: Kan SMU jobbe med foresatte om og rundt medvirkning på egen 

skole? 

 

5. Elevundersøkelsen, funn og hvordan å jobbe med disse (inkludering), presentasjon av 

områdedirektørene. Refleksjon og diskusjon i grupper 

 

Kort redegjørelse av elevundersøkelsen og hvordan man leser resultatene. Se for øvrig 

vedlagt presentasjon. 

 

- Resultatene fra elevundersøkelsen tas opp i SMU. 

- Inkludering er ikke alltid det samme som å ikke jobbe mot mobbing. 

- Skolevenn; alle skal være en del av flokken. 

- Om noen går/står alene – ta kontakt med dem! 

Tiltak: Vennegrupper -> på tvers av klassen 

            Trivselsagenter -> for å få med alle. 

             Elevrådshalvtime -> har alle det bra? 

             Fadderordning 

             Grupper -> knytte elever sammen mot interesser.  

             Inkludering i undervisning. 

 

6. Nettvett 

Kort refleksjon rundt temaet nettvett. Hvordan voksne må ta ansvar for barnas nettbruk, 

interessere seg for hva barna bruker nett-tiden til. Jobbe med fokus på forhåndsregler å ta 

når man er på nettet. Liten tid til temaet denne gangen. 

 

Skolegruppemøtet hadde også denne gangen møteform ved at deltakerne satt i grupper. 

Dette viser seg å gi gode diskusjoner og refleksjoner. Vi i Oslo KFU oppfatter at det er godt 

utbytte av denne møteformen.  

 

Vi takker for et givende og inspirerende møte. Neste møte er torsdag 25. april på 

Gamlebyen skole og påfølgende møte vil bli holdt på Skøyenåsen skole tentativt i 

september. 

 

Har du lyst til å bidra i Oslo KFU-arbeidet? Rop ut og vi vil ta varmt imot deg!  

 

 

På gjensyn! 



 

Hilsen  

Vickey og Hanne  

  


