
Referat fra skolegruppemøte A og B, onsdag 25. april 2019 

 

1. Referat ivaretas av Oslo KFU. 

 

2. Velkommen til møte ved Oslo KFU, Vickey 

Minner om formål med disse møtene som er for å gi FAUene en arena for å møtes, bli 

kjent på tvers, utveksle erfaringer, dele tips og gi hverandre råd. Det er også en nyttig 

arena for å danne mindre samarbeidsgrupper om felles utfordringer med eksempelvis 

trafikale problemer, rehabilitering og bygging, flytting av skolegrenser, nedleggelser av 

svømmehall med mer. 

Omrokkering på kveldens agenda – vi bytter om på rekkefølgen for de to hovedtema og 

starter med nettvett. 

 

3. Presentasjon av vertsskole, rektor Geir Johansen og FAU leder Elisabeth Kristoffersen 

Møtet tok plass i ærverdige Halvardsalen, en staselig stor sal med høy takhimling, 

kraftige bjelker og et fantastisk veggmaleri. 

Skolen, som er fra 1881, er en 1-7 skole med 330 elever og 45 ansatte. 

Skolen samarbeider mye med lokale ressurser og tilbud for å styrke og utvide mangfold i 

aktiviteter som elevene kan få delta i og med. Som KIGO (Kultur i Oslo), et 

kulturarbeidstilbud som ble startet av to tidligere lærere ressurser ved Gamlebyen. Et 

tilbud innen en stor variasjon av kultur aktiviteter for barn og unge. 

Skolen huser også koret Cescendo som 100 av skolens elever er med i.  

Skolens motto er "der kan du være den du vil". 

 

Presentasjonen fra skolen legges ut på nettsiden til Oslo KFU, 

http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/ og http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-b/. 

 

 

5. Nettvett, Chris Nguyen ved Politiets Nettpatrulje 

Kort introduksjon til tema ved SaLTo koordinator for bydelen, Anne-Sissel Slaatsveen. 

SaLTo står for "Sammen lager vi et trygt Oslo". Hver bydel har en egen koordinator og de 

jobber for å blant andre trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester 

aktivt med i forebyggende arbeid. Anne-Sissel ønsket å minne om at de finnes og at de 

svært gjerne kan kontaktes og benyttes som gode ressurser lokalt så ta gjerne kontakt. 

 

Chris gikk gjennom situasjonsbildet for barn og unges digitale arenaer og belyste farer og 

gav samtidig tydelige råd til hvordan forebygge.  

Mange spørsmål fortløpende og flere gode refleksjoner i plenum. 

Vi avrundet dette tema med litt tid i grupper for refleksjon rundt holdninger, hvordan 

foresatte og skolen sammen kan jobbe med dette.  

http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-b/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/salto-sammen-lager-vi-et-trygt-oslo/


 

Et tankekors; den første mailadressen til eleven følger en struktur med navn og 

fødselsdato i kombinasjon. Kan det lære eleven til en uheldig måte å bygge opp senere 

mailadresser og brukerid på? 

Noen spørsmål som kom opp handlet om ulik bruk av digitale verktøy som læringsstøtte 

og hvordan det kan gi seg utslag i ulik praksis ved skolene. Variasjoner må vi regne med. 

Skolene har ulik tilnærming til bruken av digitale verktøy og omfang av dette. Noe som 

kan ha sammenheng med både intern ressursbruk, økonomi og kapasitet. 

Men, ved alle skoler skal nettvett og digital dannelse jobbes med som del av 

opplæringen. Dette er konkretisert i læringsmål for de ulike fag og trinn. 

 

Alle skoler skal også ha en overordnet plan for hvordan de jobber med tema nettvett.  

KFU oppmuntrer hvert SMU til å få en gjennomgang av denne med henblikk på hvordan 

foresatte kan samarbeide med skolen om støttende aktivitet. Som, hvordan jobbe 

sammen om et felles holdnings ståsted (enes om å overholde aldersgrenser for 

opprettelse av brukerkonti, spill med mer), avklare forventinger til hvilken rolle foresatte 

har og hvilket ansvar som påhviler foresatte samt hva og hvordan skolen favner om gode 

kjøreregler for elevene (som å jobbe med kilde, trygg deling av digitalt materiell med 

mer). 

Presentasjonen fra Nettpatruljen legges ved referatet. 

 

Forslag til lovendring kommer på mail fra Elisabeth. 

 

4. "Laget til eleven", rektor Geir Johansen og FAU leder Elisabeth Kristoffersen 

Loppivalen – er et arrangement hvor loppemarket er kombinert med musikkfestival. 

Inntektene fra alt salg går til KIGO. 

Ny organisering av foreldremøtene – elevene deltar sammen med foresatte og de sitter i 

grupper og drøfter ulike spørsmål og saker. En elev velges gjerne til gruppens ordstyrer 

og er den som formidler hva gruppen blir enig om. 

De drøfter spørsmål som "hva skal til for at du skal trives enda bedre på skolen?" 

 

Elev deltar også i forberedelser av utviklingssamtalen. 

Fadderordning hvor elev fra 6 trinn kobles med elev fra 1 trinn. Bidrar til å skape trygghet 

for skolesituasjonen og en trygg innlosing i skoledag og venneflokk. 

Aktivt elevråd. De ønsker å innlemme gatestubben utenfor som del av skolegårdsarealet. 

De har skissert og tegnet ut flere forslag, dette prosjekteres nå og elevene ser at deres 

ideer og forslag tas videre. Spennende å følge med på dette videre😊 

Sjakk i skolen. Et spill som er kjent i mange land, gjør det enklere å møtes over uten at 

det forutsetter språkkunnskap. 

Foreldrenettverket legger til rette for at foreldrene blir bedre kjent med de andre voksne 
og elevene i klassen. Dette virker forebyggende på flere plan. FAU; 
• Øker trivselen til både elever og foreldre  
• Gir felles tilhørighet til klassen/skolen  
• Legger grunnlaget for inkludering i det sosiale fellesskapet  
• Bidrar til utvikling av felles normer og regler blant de voksne 



 
 
Foreldrenettverk har vist seg å være en av de viktigste faktorene i det forebyggende 
arbeidet blant barn og unge. 
Barn og unge trenger et nettverk av foreldre rundt seg. Et nettverk som kan hjelpe barna 
til å ta riktige valg i en skog av vanskelige valgsituasjoner. Et nettverk som våger å drøfte 
ting sammen, og kanskje bli enige om en del felles spilleregler. Et nettverk som kan 
mobilisere effektivt ved behov. Et nettverk som også kan møte sammen med elevene for 
å drøfte viktige utfordringer. 
 
 
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.  
 
Har du lyst til å bidra i KFU-arbeidet? Rop ut og vi vil ta varmt imot deg!  

 

 

Vi takker for et givende og inspirerende møte.  

Neste møte er torsdag 26. september 2019 på Skøyenåsen skole og påfølgende møte vil 

bli holdt i november. Her er ikke vertsskolen avtalen enda. Ta gjerne kontakt dersom 

dette er aktuelt for dere ved DIN skole. 

 

 

 

God sommer og på gjensyn😊 

 

Hilsen  

Vickey og Hanne  

  


