
Referat fra FAU møte i skolegruppe B på 
Østensjø skole 14/4
Følgende skoler var representert: Østensjø, Rustad, Jordal, Abildsø, Høyenhall
I tillegg møtte assisterende rektor fra Østensjø skole Britt Bøymo og leder i Oslo KFU John 
Sørland
Referent - Jonas Lindholm

1. Gjennomgang av referat fra forrige møte

2. Presentasjon av deltagerne

3. Presentasjon av vertsskolen v/assisterende rektor Britt Bøymo
● Østensjø er en gammel skole, fra 1917, med ca 350 elever. 2 parallell skole men fra 

høsten er det 3 1’e klasser. Store kull også fremover i området. 20% 
minoritetsspråkelige elever på skolen og noe variasjon i sosioøkonomisk bakgrunn. På 
kartleggingsprøver så ligger skolen litt over snitt i Oslo. 

● Tidlig innsats (Early years) -TIEY fra høsten i førsteklasse og planer om å innføre det på 
trinnene oppover. Og på sikt også i 5-7 klasse. Det er en metode som hever alle ikke 
bare de innenfor en kategori. Alle ansatte er for TIEY.

● Østensjø er en PALS-skole - sosial ferdighetstrening. Alle regler er positive. “Ikke” er 
ikke lov. Har diskusjoner på personalmøter hver uke om “situasjoner”

● Det er innført aktivitetsledere fra 7 klasse som har aktiviteter i storefri for klassetrinn. 3 st 
7’e klassinger har aktiviteter ute eller i gymsalen for to grupper. Det er en populært blant 
barnene.

● Jobber med en felles Østensjø standard for at bl.a. skriv til foreldre skal være likt uansett 
trinn eller klasse. 

● Har datarom med gammelt utstyr. Ønsker på sikt å innføre smartboard i alle klasserom.

4. Informasjon fra Oslo KFU
Viktig å få med områdedirektøren i disse møtene. Det er interessant både for FAU lederne og 
for områdedirektøren.



5. Oppfølging av FAU stormøtet og diskusjoner
● Diskusjoner om trafikksituasjonen rundt de forskjellige skoler som deltok på møtet. Å få 

igjennom trafikktiltak er ofte en omstendelig prosess er erfaringene.
● Fronter. Svært forskjellige bruk i skolene i området. Noen bruker Fronter aktivt med 

innlevering av lekser fra andreklasse men andre knapt nok bruker Fronter. Noen skoler 
har "Rektors ukeinfo" som kun kommer på Fronter.

● Hvordan trekke med foreldre til minoritetsspråklige barn til foreldremøter og FAU? Kan 
formen på foreldremøter gjøre at det er lettere å delta/bidra? Diskusjoner i mindre 
grupper. Inndeling av foreldre i grupper i forkant av møtene.

● Hvordan få til et aktivt og velfungerende FAU? Inndeling i grupper som definerer mål og 
prioriteringer på starten av året, rapporterer fremdrift hvert møte og leverer en skriftlig 
rapport på slutten av året fungerer bra på Ablidsø.

Innspill til tema for møte i skolegruppen: 
● Få presentert Fronter fra en skole der det er "virker". Gode eksempler på bruk. 
● Hvordan få til et godt engasjement i FAU arbeidet?

6. Valg av leder for skolegruppe B
Magnhild Brenaas valgtes som leder for 2011/2012

7. Årshjul for Oslo KFU
Møter for høsten er under planlegging og skal bli formidlet i god tid i forveien. Områdedirektør 
skal inviteres tidlig til møtene.
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