
Referat fra KFU-møte i skolegruppe B
Tid: Torsdag 10. mai 2012

Sted: Bøler skole

Til stede: representanter fra følgende skoler: Rustad, Abilsø og Bøler.

1. Valg av referent: Ine Andersen fra Bøler skole.

2. Innkallingen: Godkjent

3. Referat fra møte på Abilsø skole 31. januar: Godkjent uten kommentarer.

4. Presentasjon av Bøler skole ved rektor Morten Sesseng (Eget vedlagt)

Bøler skole er en 1.-10. skole med 706 elever, 29 klasser, 93 ansatte, hvorav 60 i pedagogiske 
stillinger. I tillegg har Bøler skole M-klasse (for multihandikappede barn). Bygningsmassen er på 
8700 m².

I tillegg til å være opptatt av trygghet, læring og mestring har Bøler skole fokus på engasjement 
og kreativitet, og bruker derfor tilbudene gjennom den kulturelle skolesekken mye. 
Satsingsområdene for 2011/2012 er lesing, skriving, Connect, TIEY(Tidlig Innsats Early Years, et 
program med fokus på veiledet lesing) og engelsk. I tillegg er skolen opptatt av tettere samarbeid 
mellom skole og aktivitetsskole, og at alle klassetrinn skal tilbys leksehjelp. Skolen jobber også 
med Zippys venner (et program for å øke sosial kompetanse for 1. og 2. trinn), Aktivitetsledere 
(elever på mellomtrinnet som kan søke om å bli aktivitetsledere, og sette i gang aktiviteter for 
elevene på barnetrinnet) og Drømmeskolen (som er 10. klasse elever som er ”faddere” for de 
som begynner på ungdomssskolen). 

FAU har møter 4/5 ganger i året. De arrangerer dialogkafé, KULUKA (en uke der alle klassene 
jobber med et tema hele uka og presenterer for foreldrene på kvelden), og før jul i fjor hadde 
skolen en refleksaksjon ” Vær tøff – bli Z”. Det sitter foreldre i SMU og driftsstyret i tillegg til i 
FAU. 

5. Aktuell informasjon fra Utdanningsetaten v/områdedirektør Johanna Lervik

Skolebehovsplanen for 2012 – 2022 ble vedtatt i desember. Planen er tilgjengelig på 
utdanningsetatens sider. I skoleområde B er det litt kapasitet på Rustad og Skullerud, men ellers 
er det fullt. For å dekke behov for nye skoleplasser fremover trengs det å bygges cirka ett 
klasserom i uka i de neste 10 årene, dvs. vi har skole utfordringer i Osloskolen og i vårt 
skoleområde. Det kom tilbakemeldinger fra representantene på møtet om at skolegruppene og 
KFU ønsker foreldremedvirkning på ett tidligere stadie enn i fjorårets prosess. Det kom også 
innspill om at høringsfristen bør være lengre. 
Skolebehovet fører med seg behov for lærere, men mange lærere ønsker å jobbe i Oslo. 



Utdanningsetaten har en spesiell satsning på å øke kvaliteten på trinn 7.-11. for å minske faren 
for at elever dropper ut av videregående. De har laget en brosjyre for om overgangen til 
ungdomssskolen som også snakker om foreldreinvolvering. 

De har også et prosjekt om tidlig yrkesveiledning for å hjelpe elevene å ta riktig valg i 
videregående opplæring.

 

6. Nytt fra Oslo KFU

14. mars hadde Oslo KFU et stormøte om mobbing i skolen. Ca. 10 % i Oslo-skolen føler seg 
mobbet, halvparten av disse føler seg mobbet av læreren. Møtet var vellykket, og de skal lage en 
oppsummering i etterkant. Oslo KFU skal fortsette med mobbing som tema. KFU har avdekket at 
skolene i Oslo har 11 forskjellige programmer for å forebygge mobbing. 
Fungerer disse? Trenger man et program? 
Oslo KFU er opptatt av hurtig innsats. 
Oslo KFU har gitt tilbakemeldning til Utdanningsforbundet i Oslo og bedt de om å ta opp tema 
“Lærer som mobber elever” på årets  årsmøte i mai. De skulle ta med dette når de skal utarbeide 
etiske retningslinjer. 

2. februar arrangerte Oslo KFU et møte om rusforebygging for ungdomstrinnet med Mia 
Børjeson. Hun er en veldig god foredragsholder, og anbefales for FAU’er som vil arrangere møter 
for foreldrene. 

KFU arbeider også med en kortfilm om skolestart.  Alle skolegruppene i Oslo er i aktivitet, og det 
er særlig skolebehovsplanen som har engasjert.  Oslo KFU er et bindeledd for FAU-lederne i Oslo, 
og ønsker å være en sparringspartner i de sammenhenger det er naturlig.  Det vil avholdes kurs 
for nye FAU-ledere til høsten (oktober).

7. Det skal velges ny nestleder i skolegruppe B. Pga at det var få tilstede på møtet, ble det ikke 
valgt nå. Lederen for skolegruppe B skal forsøke å få noen fra sentrumsskolene. 

Neste møte blir i begynnelsen av september. 


