
Referat fra møte i skolegruppe B

Dato: 081111

Sted:  Nøklevann skole

Tilstede:  Magnhild Brenaas leder, Roy Erling Karlsøen nestleder, Pernille Røiri Nøklevann, Kirsti 
Hilt Jørgensen, Nøklevann, Jonas Lindholm, Østensjø, Hilde Alstad, Abildsø, Mona Ridder Nilsen, 
Høyenhall, Wenche Leite, Skullerud, Hanne Webster, Skøyenåsen, Bjørg Eva Røssaak, Vålerenga

Referent: Kirsti Hilt Jørgensen

Leder for skolegruppe B Magnhild Brenaas var møteleder

Godkjenning av innkalling.

Det forutsettes at innkallingen ble godkjent siden ingen hadde noen bemerkninger (Posten ble ikke 
tatt opp)

Referat fra forrige møte på Vålerenga skole.

Referatet ble ikke gjennomgått, annet enn i form av spørsmål om det fantes på Oslo KFUs 
hjemmesider, noe det ikke gjør.

Rektor Jan Baumann ved Nøklevann skole presenterte skolen.

Skolen er bygget i 1963, har hatt et variert elevantall, men i dag går det 406 elever ved skolen. Det er 
ca 65 ansatte og skolen er en av få skoler med byomfattende inntak av spesialelever. Disse integreres 
i vanlige klasser i den utstrekning det er hensiktsmessig. Det er lange ventelister på dette tilbudet.

Rektor har vært ansatt ved skolen i 16 år. Motto for skolen er ”Kunnskap, trygghet og trivsel”. Skolen 
er en PALS-skole der man fokuserer på positiv læring av faglige og sosiale ferdigheter, bl.a med bruk 
av Bra-kort som samles i fellesskap i klassene og gir en PALS-belønning når et visst antall kort er 
oppnådd. 

Alle ansatte ved skolen har plikt til å engasjere seg i konflikter som observeres og melde fra. Skolen 
har et adferdsteam som involveres i vanskelige situasjoner og det avholdes tverrfaglige møter. For 
øyeblikket er fokuset på skjult mobbing.

Faglig har skolen mål om stabilt gode resultater.  Den er teamdrevet slik at lærerne på vært trinn har 
et tett samarbeid.

Skolen ligger ideelt plassert ved grensen til Østmarka og bruker naturområdene i nærområdene 
aktivt.

Oppfølging av skolebehovsplanen.

Representanter fra Høyenhall og Abildsø skole fortalte om sitt arbeid for å involvere lokalmiljøet i 
denne saken, hvilke tiltak de hadde gjort og at de savnet et engasjement fra KFU på dette punktet. 



Denne informasjonen var veldig opplysende og interessant for de som ikke hadde vært direkte 
involvert i problemstillingene, men som kan risikere å bli affektert av disse i neste omgang. Det er 
mulig å ta kontakt med skolene/FAU-ene som har erfaring dersom man lurer på noe.

Rektor Jan Baumann anbefaler FAUene å finne ut hvilke utbyggingsplaner som foreligger innenfor 
skolekretsene, siden dette ikke fanges opp av Utviklings- og prosjektetaten.

Oslo KFU bør samles når det gjelder saker tilknyttet skolebehovsplanen slik at man slipper å kjempe 
alene hver gang.

Oppsummering av FAU-kurs 12.okt.

Magnhild Brenaas ønsket tilbakemelding fra de som hadde vært på kurset. Det var ikke mange på 
møtet som hadde vært der, men det var positive tilbakemeldinger fra de som hadde vært tilstede.

Eventuelt.

- Det ble tatt opp hvordan en som forelder kan bidra til optimal læringssituasjon på skolen. 
Ansvaret blir kanskje i for stor grad tillagt den enkelte lærer, og det kan bli vanskelig for 
læreren å få inspirasjon dersom f.eks foreldremøtene oppleves som kun angrep og krav fra 
foreldrenes side. 

Det ble tipset om læringsmiljøteamet som drar rundt i Osloskolene og bidrar med kunnskap 
om dette området, og Magnhild skal foreslå for KFU at teamet kan forelese på tema møtet til 
våren. De fokuserer på klasseledelse og har høy grad av kompetanse og inspirasjon.

- FAU-drift. Nye FAU-ledere må ofte finne veien mens de går grunnet mangel på kontinuitet og 
opplæring. Noen skoler har en FAU-representant og en klassekontakt. Nødvendigheten av 
gruppeinndeling og oppfølging ble påpekt, det er viktig å finne aktuelle fokusområder. 

Rektor har opplæringsansvar og bør snarest avholde møte med nye FAU-ledere for å 
klargjøre arbeidsområder og rutiner. 

Man kan også få veiledning fra andre FAUer og KFU.

- Det ble foreslått et trinn 2 i FAU-lederopplæringen i regi av KFU med fokus på politikk. Dette 
har blitt svært aktuelt i og med skolebehovsplanen.

- Temaet engasjement blant foreldre og innad i FAUene ble luftet, dette er noe som med 
fordel kan debatteres.

- Det er ønskelig at KFU melder inn at håndteringen ang skolebehovsplanen har vært uryddig. 
Skolestarterne nås ikke av informasjonen siden informasjon sendes skolene og ikke 
barnehagene. Et infoskriv fra KFU bør lages for å sikre enhetlig prosess i neste runde.

- Det ble spurt om det foreligger samarbeidsplaner mellom barne- og ungdomsskolene i 
forbindelse med overgang til ny skole. Rektor Jan Baumann fortalte at Nøklevann skole har et 
opplegg med Skullerud skole, men i liten utstrekning med Bøler. En slags ”oppskrift” på 
hvordan slikt samarbeid iverksettes ble etterlyst fra representanter fra ungdomsskoler. Det 
ble påpekt at det ligger en del informasjon på FUGs sider.



Neste møte.

Abildsø skole skal være vert for neste møte som blir 24.januar 2012.


