
 
 

 
Referat fra skolegruppemøte på Skøyenåsen skole 26/9-19 
 
 
Velkommen til møte v/KFU og Vickey Bonafede.  
Presentasjonsrunde av alle deltakerne før informasjon og infosaker fra KFU. 
 
 
Skøyenåsen: Hanne og Anette 
Brynseng: Lotte 
Bøler: Synøve 
Nøklevann: Frode og Manuela 
Rustad: Gry og Karin 
Østensjø: Patrik 
Bjørndal: Sanja 
Brannfjell: Nikolai 
Hauketo: Karianne 
Holmlia: Laila 
Mortensrud: Henriette 
 
 

Infosaker fra KFU;  
• KFUs årlige spørreundersøkelse - vi ser at de fleste sier de fortsatt er selvlært i rollen, selv om 

dette egentlig er skoleleders ansvar. 

• Skolestart – kjennskap til om skoleleder benyttet KFUs "sjekkliste for skoleledere" for god 
invitasjon til hjem-skole-samarbeid. Sjekklisten vedlegges referatet. 
UDE har gitt uttrykk for at de generelt erfarte at skolestart hadde gått fint, men styret 
opplevde at de hadde lite konkret informasjon om hvorvidt sjekklisten var brukt, og hvordan 
invitasjon til samarbeid faktisk var blitt formidlet. 
Opplever FAU-erne en oppriktig invitasjon, og er dette viktig for skolelederne? 
Få av deltagere på møte kunne fortelle om skoleledere som faktisk tok tiden med å gi 
informasjon om råd/verv og invitere til foreldreengasjement.  

• om klasselister – Siste oppdatering i saken er at styret i Oslo KFU har meldt til UDE at dette 
har skapt store problemer og mye frustrasjon blant foresatte i Osloskolen. Vi mener at 
skrivet UDE sendte ut etter skolestart har gjort at flere skoler velger å ikke tilrettelegge for 
deling av mailadresser, da de naturlig nok oftest følger det som i skrivet heter ”hovedregel”. 
UDE skal sende ut en presisering av egen tekst og har fått i oppdrag av OVK å finne en bedre 
løsning på klasselistene, og skal sette i gang et prosjekt vedr dette. KFU har bedt om å få 
bidra inn i dette arbeidet og har som mål at UDE snarlig kommer med en enhetlig og tydelig 
avklaring av hvilken praksis Oslo skolene skal kunne følge. 

• om Oslo KFU`s nettsider - Vi har så vidt igangsatt et prosjekt for å oppdatere og oppgradere 
Oslo KFU´s nettsider. Vi ønsker at disse skal bli mer moderne, brukervennlige og inneholde 
mer nyttig hjelp og informasjon for FAUene i Oslo. Vi tar gjerne mot innspill på hva 
hjemmesidene bør inneholde, og hva FAUene syns er nyttig informasjon. 
 
 



 
 

Presentasjon av vertsskolen: 
  
REKTOR: vært rektor ved skolen i 5 år. Har barn i bydel Østensjø. 
Foreldremøte for 8.trinn holdes første onsdag etter skolestart slik at de får mulighet til å velge 
representanter raskt. 
Skøyenåsen skole: Nærskole, den store ungdomsskolen med det store hjertet. Over 600 elever. 
Blir en ni-parallell i 2022. 
Ser den faglige og sosiale læringa som en helhet. (læreplanen) Skaper et samarbeid og klasser 
som jobber sammen! 
Rektor har bedt FAU bidra til fagfornyelsen sammen med skolen og se på nye elementer i 
Læreplanverket.  
Hvordan holde på elevens motivasjon og mestring? Bruke tverrfaglighet og dybdelæring. 
Tar inspirasjon fra Ringstadbekk skole og har hatt besøk av ansatte derfra for kursing. 
Elevens opplevelse av læreren er avgjørende for læringa. Hvordan jobbe med de som er i ferd 
med å falle fra? Paragraf 9a! Tas på alvor! 
Skolen har jobbet med å definere et elevsyn: fremme positiv adferd, de voksne gode 
eksempler, finne årsaken til negativ adferd, finne årsaker, finne løsninger. 
Hvordan skaffe oversikt over elevene og elevmiljøet? 
De har en lokal Klassetrivselsundersøkelse som supplement til elevundersøkelsen, den 
besvares 3 ganger pr år. 
Dialog med elever i friminutt og timer. Rikelig med voksne ute under inspeksjon. 
Ledelse følger opp informasjonen de får fra klassene og lærerne. 
 
Forebygging: 
Felles regler og rutiner hos lærerne. Psykisk helseplan, tettere samarbeid med bydelen - “åpen 
skole for” elevene to dager i uka i samarbeid med miljøterapeuten. 
Drømmeskolen-> voksne for barn. 10.trinnselever er mentorer for 8.trinnselevene. 
Eget valgfag- innsats for andre. 
 
To miljøterapeuter er nylig tilsatt. 
 

SMU:  
Årshjul med fire møtepunkter. 
De synes det er vanskelig å få smu til å fungere godt. Også vanskelig å klargjøre mandatene. 
Hvordan kan smu være saksforberedende for fau og amu? 
Smu jobber ikke med resultatene fra elevundersøkelsen, men elevrådet jobber med et utvalg 
av resultatene. 
 

FAU-leder: 
De har jobbet en del de siste fire årene. Det var ikke fau her for fire år siden. Nå fungerer det 
bra og har gjort det de siste to årene. 
Skal jobbe med fagfornyelsen. Se på nye elementer i Læreplanverket.  
 
FAU = foreldredrevet engasjement. 22 klasser/representanter pr i dag. 
Må finne saker som treffer ungdomsskoleforeldre. En arena hvor fau sammen med skolen 
samarbeider om trivsel og trygghet. 
5-6 møter i året. 
 
Etablerte stiftelse med vedtekter i fjor.  
Har representanter i smu og ds. 
Rektor er alltid med på deler av møtet. Har alltid formøter. 



 
 

Tre temagrupper: skolebygg-gruppe, nærmiljøgruppe, infogruppe 
Natteravner hver fredag.  
Ønske fra FAU-leder til KFU: mer ungdomsfokus! Foreldre må engasjere seg også etter 
barneskolen. 
 
 
 

DRØFTELSER: 
Det etterlyses et digitalt støtteverktøy for lettere å dele informasjon samt holde vedlike oversikt over 
medlemmene i FAU/trinn. 
 

Om tema; Oppstart av FAU-året: 
 
Lagringsmuligheter er en utfordring. 
Bør velge foresatt representanter på våren. Stille med en representant på førskoledagene. 
Gjenganger at ledelsen ikke får sendt ut info om nye representanter og informasjon. 
FAU lager informasjonsskriv som sier noe om bursdager, turer, alle bør i løpet av skoletiden ta på seg 
ett verv. 
FUG har en veileder på sine nettsider om det å etablere en organisasjon. 
 
Mange etterlyser, også i denne gruppa, et digitalt organisasjonsverktøy -> SPOND for eksempel gjør 
det lett å dele informasjon og å holde styr på medlemmene i et FAU og på de enkelte trinnene. 
Det må bli enklere å legge saker ut på skolens nettsider! 
Mange foreldre vet ikke at de har krav på tolk. Den informasjonen må deles slik at vi når absolutt alle 
foreldre. Her må skolen/lærerne ha oversikt over hvem som trenger tolk! 
 
 

Læringsrik mat på AKS/SFO: 
Selje fortalte om prosjektet ’Læringsrik mat’, støttet av Gjensidigestiftelsen og samler 14 skoler i Oslo. 
Formålet er å fremme elevmedvirkning i matlagingen og sunn mat på AKS. Prosjektet bruker mat som 
innfallsvinkel i både norsk og matematikk som læringsstøttende aktiviteter. Deltakerskolene får kurs i 
enkel og sunn matlaging, som igjen kan brukes på AKS. Prosjektet er med på å utjevne sosiale 
forskjeller og skape større bevissthet rundt billige og sunne mellommåltidsretter.  

De har kapasitet til å ønske noen flere skoler velkommen med i prosjektet. Ta gjerne kontakt dersom 
dere ønsker mer informasjon eller ønsker å melde deres interesse for å bli med. 
 
 
  

Rekruttering til skolegruppene: 
Styret og utvalget i Oslo KFU er frivillige foresatte som brenner for hjem-skolesamarbeid. Vi trenger 
og ønsker oss flere som kan bidra inn i skolegruppene, med tilrettelegging for skolegruppemøter og 
den viktige delingsarenaen dette er, i tillegg til at det er gode muligheter for å engasjere seg i 
spesifikke temaer. 
KFUs brosjyre om gruppelederrollen var lagt ut på alle bordene og flere valgte å ta denne med seg. Vi 
håper dere kikker på denne og blir ytterligere inspirert til å melde interesse. Hver og en ønskes varmt 
velkommen   
 
 
Møtet ble avsluttet kl: 20.30 
Referent: Selje Lyngset, Oslo KFU 


