
Referat fra møte i skolegruppe B
Tid: Tirsdag 31.1. 2012
 Sted: Abildsø skole
Tilstede: representanter fra følgende skoler:
Kampen skole, Nøklevann skole, Trasop skole, Østensjø skole, Skøyenåsen 
skole, Rustad skole, Abildsø skole, Skullerud skole

1. Referent
Cecilie M. Sundet ved Abildsø skoles FAU skriver referat.

2. Innkallingen godkjent
3. Referat fra møte ved Nøklevann skole 8. november 2011 – Godkjent/ingen 

kommentarer

4. Presentasjon av Abildsø skole ved rektor Nina Merete Norli

Abildsø skole ble opprettet i 1859, og er den eldste skole i Oslo som er i drift.
Dette er en 1.-10.skole med 2 parallell på barnetrinnet og 3 parallell på ungdomstrinnet.
Skolen har også en byomfattende spesialenhet som kalles S-klassen som holder til i eget bygg.

Skolen har 624 elever ved skolen og  ca 100 ansatte.
Abildsø er praksisskole for studenter fra Høgskolen i Oslo og Akershus samt Norges idrettshøgskole. 
Det er studenter ved skolen omtrent året rundt.
Skolen er besøksskole for vurderings for læring. Det finnes 4 slike skoler i Oslo. 
Abildsø skole bruker Fronter som læringsplattform til kommunikasjon mellom skolen, lever og 
foreldre.

Skolens visjon:
 ”Abildsø skole går nye veier i jakten på den gode skolen”
Visjonen skal synliggjøre fokus på fornying og forbedring.
Satsningsområder ved skolen er:

• Vurdering for læring

• Lese- og skriveutvikling

• Læringsmiljø

Abildsø skole er en Connectskole (antimobbing program)
Skolen tilbyr Foreldreskole for ’nye’  foreldre for elever i 1. klasse hver høst. 
Tre kvelder; 

• FAU har en kveld, 

• Aks en kveld med informasjon om arbeidet ved aktivitetskolen

• Lærere i 1. klasse med informasjon om skolen og undervisningen, samt en kjentmannsprøve 
slik at foreldrene kan bli kjent med bygningsmassen.



Det er et godt foreldresamarbeid ved skolen.
FAU ved Abildsø skole er oppdelt i ulike komiteer/grupper med ulikt fokus, og med hver sin 
kontaktperson i ledelsen ved skolen.

1) Positvt skolemiljø
2) Kommunikasjon
3) Trygg skolevei
4) Inne- og utemiljø
5) Foreldrene i 6. klasse har ansvar for 17. mai feiringen ved skolen

Det arrangeres 2-3 FAU stormøter i semesteret, og de ulike gruppene arbeider mellom disse møtene 
med ulike mål som fastsettes i starten av skoleåret. Gruppene rapporterer ifht disse målene ved 
slutten av skoleåret.

FAU har deltatt og jobbet tett sammen med skolen i utarbeiding av handlingsplaner, og 
gjennomføring av Brukerundersøkelsen ved skolen-

FAU-styret møter rektor før hvert driftsstyremøte for å diskutere og ta opp saker. Rektor møter i FAU 
stormøter og tar opp temaer som er presentert i et årshjul for dette.

Alle foreldrene, også i  barneskolen,  går Natteravn ved skolen.

5. Informasjon ved område direktør. 
Lervik hadde meldt forfall til møtet.

6. Elevundersøkelsen 2011. – analyse av mobbing, uro og diskriminering v/ 
PPT leder i Skolegruppe B, Marit Larsen:

PPT jobber etter opplæringsloven, spesielt §5.6 som §
PPT sitter sammen med andre enheter i skolens ressursteam – her sitter alle skolens 
samarbeidstjenester (for eksempel helsesøster)
 §9A omhandler Elevens skolemiljø, og er viktig i PPT arbeid.

Elevundersøkelsen 2011 rapporteres det ikke om mange tilfeller av mobbing. Flere elever klager 
imidlertid på mangel på arbeidsro i timene/undervisningen.

For å få hjelp av PPT må rektor sende henvisning.  Foreldre må melde bekymring til rektor, som 
deretter melder problemet videre.
Det er viktig å skape trygghet ved skolen slik at foreldre og elever opplever at det går an å ta opp ting 
som er vanskelig og utfordrende.

Helsesøster har ikke henvisningsrett – hun/han er bydelens forlengende arm – 1. linje for BUP-
tjenesten i kommunen/bydelen.
 Sosiallærer ved skolen har en koordinerende funksjon.



 
De ulike mobbeprogrammene som finnes har til hensikt å  skape et godt psykososialt miljø for alle.
§ 9A i opplæringsloven sier noe om at skolene skal jobbe systematisk med å forebygge mobbing. 
De ulike antimobbeprogrammene skal være med på å underbygge dette kravet. Larsen påpekte at 
det ikke er så viktig hvilket av programmene som velges, men at man velger et program – og følger 
dette.

Det finnes et læringsmiljøteam som er et sett med hjelpetjenester som ligger på nett tilgengelig for 
rektor ved skolene. Ulike temaer  her er f.eks: uro, atferd, språkbruk.

Rektor henviser til PPT ifht alle slags formere for utfordringer knyttet til læringsmiljø for elevene ved 
skolen. PPT vil om nødvendig observere i klasserommet i undervisningssituasjon. 

PPT bestreber seg mot at alle utredninger skal være gjennomført i løpet av 3 mnd(noen saker vil pågå 
over en lengre periode),  og alle saker skal være i gangsatt i løpet av 14dg.

7. Informasjon fra Oslo KFU v/ Magnhild Brenaas:
Det skrives i disse dager en handlingsplan for arbeidet i Oslo KFU. Det er tenkt å gjøre KFUs arbeid 
bedre kjent. Oslo KFU skal være et rådgivende organ for FAU representanter i Oslo kommune.

Det blr på nytt stilt spørsmål til hvordan Oslo KFU stiller seg til å være til hjep for de ulike skolenes 
FAU når det kommer til saker som f.eks Skolebehovsplanen. Det ville være meget nyttig om KFU 
kunne koordinere kunnskap i slike prosesser slik at alle FAUer kan henvende seg å få hjelp/tips/ 
støtte i slikt arbeid. Det etterspørres fokus på dette, og snarlig tilbakemelding på hvordan det er 
tenkt å gjøres.

• Det minnes om Inspirasjonskveld 2. februar i Utdanningsetatens lokaler på Helsfyr. Det er 
sendt egen invitasjon vedr. dette. Tema: I hodet på en tenåring.

• Stormøte med Astrid Søgnen 14. mars 2012.

• Kampen skolen er vertskap for neste møte i skolegruppe B.

8. Eventuelt_
• Lekser

Representanten fra Trasop skole meldte et behov for å diskutere lekser og bruk av dette ved de ulike 
skolene. Det har vært diskutert hvordan lekser ved skolen har endret karakter, og at det kreves mer 
og mer av foreldrene for at elevene skal få gjort leksene på skikkelig vis. Skal det være slik?
Saken ble nevnt for å sondere hvorvidt denne diskusjonen også finnes ved de andre skolene i 
gruppa?
Det kan være en god ide å ev. opprette nettverksgrupper hvor slike temaer kan diskuteres.

• Skade som ikke ble rapportert.



En elev ble skadet i gymtimen, og de foresatte opplevde at skaden ikke ble rapportert videre i 
systemet. Ingen visste om skaden – og skademelding ble ikke skrevet.
Representanten fra FAU ved aktuelle skole lovte å ta saken videre for å få på plass gode rutiner i slike 
saker.

• Nøklevann skole.
Det er planer om å omgjøre et parkeringshus til matvareforretning like ved skolen. Dette vil føre til at 
en allerede trafikkert skolevei blir enda mer trafikkert. Foreldrene engasjerer seg sterkt, og det 
foregår underskriftskampanjer, demonstrasjoner osv. med håp om å unngå dette.

Referent,
Cecilie M. Sundet, Abildsø skole


