
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE B 

Tid:  Tirsdag 5.mars 2013, kl 19.00 – ca 21.00 
Sted:  Østensjø skole 
 
Fung.leder Skolegr B Vickey Bonafede Oslo KFU 3bona@online.no 95849681
Nestleder Magnhild Brenaas Skullerud FAU 2012/2013 mbrenaas@hotmail.com
Omr.direktør B Johanna Lervik johanna.lervik@ude.oslo.kommune.no
Skole:
Abildsø Hilde Alstad FAU-leder 2012/2013 hilde.alstad@ahus.no 90881316
Abildsø Marit Bromark FAU-nestleder 2012/2013 marit.bromark@gmail.com
Bøler Ine Martinsen FAU-leder 2012/2013 ine@lindco.no 92863131
Gamlebyen Cecile Campos FAU-leder 2011/2012 cecilie.campos@bymisjon.no
Godlia Tore Arne Hvidsten FAU-leder 2012/2013 Tor.Hvidsten@klp.no
Godila Erlend des Brouvie FAU-leder 2012/2013
Høyenhall Mona Ridder-Nielsen FAU-leder 2011/2012 mona-r@online.no
Jordal Anders Halden FAU-leder 2012/2013 jordal.fau@online.no; uxanld@ous-hf.no

anne.kathrine.ellila@fagforbundet.no
Kampen Line Borgvin Hansen FAU-leder 2011/2012 line.borgvin@gmail.com
Manglerud Jan Erik Andersen FAU-leder 2012/2013 jerandersen@gmail.com 97689607
Nøklevann Sigrid Holm FAU-leder 2012/2013 sigird.holm@gmail.com
Oppsal Christian Apenes FAU-leder 2012/2013 hcapenes@me.com 99647863
Rustad Roy Erling Karlsøen FAU-sekr/Kont KFU 2011/2012 roy.karlsoen@gmail.com 90610002
Rustad Elling Aarflot FAU-leder 2011/2012 elling.aarflot@gmail.com;faurut@osloskolen.no
Skullerud Magnhild Brenaas FAU-leder 2012/2013 mbrenaas@hotmail.com

Skøyenåsen Lilian Pasman Hauger FAU-nestleder 2012/2013 lilian.pasman@hotmail.no 91310399
Skøyenåsen Jorunn Hemnes FAU-sekretær 2011/2012 ahemnes@online.no
Trasop Nora Finne FAU-leder 2012/2013 nora.finne@gmail.com 41609205
Tøyen Faridah Shakoor FAU-leder 2012/2013 faridah@live.no 46341945
Vahl Abdirahman Mohumed FAU-leder 2011/2012 nazia.rana@gmail.com
Vetland Elisabeth Frantzen Holte FAU-leder 2011/2012 beth.fh72@gmail.com
Vetland Margareth Hartvedt FAU-leder 2011/2012 mhartvedt@gmail.com
Vålerenga Bjørg Eva Røssak FAU-leder 2011/2012 ber@zinc.no
Østensjø Hanne Huitfeldt FAU-leder 2012/2013 ostensjofau@gmail.com; hanne.huitfeldt@gmail.com
Østensjø Geir Arne Sandbakken FAU-nestleder 2012/2013 gsandbakken@gmail.com  
 
Distribusjon: Via e-post til respektive FAU-ledere.  

     

Innkalling 
Ingen bemerkninger til innkallingen. 
 
Det ble gitt en kort informasjon om bakgrunn for møte.  
 
 
Presentasjon av vertsskolen v/Knut Erik Brændvang, rektor 

Østensjø skole, 1-7 skole med 425 elever (høst 2013) som holder til i ærverdige, gamle 
bygninger like ved Østensjøvannet. Stort og åpent uteareale og kort vei til marka. 

Fokus på «Vi skole» - lik bruk av: Fronter, samme oppsett av ukeplaner, uketester, 
foreldremøter og skriftlig vurdering på alle trinn.  

Bruker PALS, for både elever og voksne, og supplerer med et trivsels barometer en gang per 
måned. PALS står for Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Hensikten er å ha 



et godt læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv 
handling og deltakelse. 

Skolen, bla ved Skolemiljøutvalget, jobber kontinuerlig med å se på mulige forbedringer/nye 
løsninger for bruk og disponering av ute og inne areal. Forslag og definert behov meldes 
Undervisningsbygg. Nylig fått oppført ny gymsal etter mange års tålmodig arbeid, utearealet 
med lekeapparater skal renoveres til våren. 

Østensjøstandard: skolens ledelse i samarbeid med FAU har i år utarbeidet en info folder som 
skal gi foresatte avklaring til forventninger samt praktiske ting ved skolestart. Denne vil deles 
ut og legges på nettet før skolestart i år. 

Skolens ledelse opplever et godt samarbeid med et konstruktivt og aktivt FAU. FAU organiserer 
17.mai arrangement ved skolen selv og har gode inntekter på dette. Det muliggjør da gaver til 
skolen i form av oppusset kjøkken på AKS, uteleker, boards til flere klasserom. 

Skolegruppe B – erfaringsutveksling  
 
Med skolegruppemøter ønsker KFU å etablere kontaktnett mellom FAU ved de respektive 
skoler. Håpet er at FAU`ene, ved å komme i kontakt, skal kunne være gode bidragsytere for 
hverandre fremover. Herunder erfaringsutveksling, drøfte felles utfordringer. 

De skolene som var representert: 

Hanne Huitfeldt (Østensjø skole) –  

Roy E. Karlsøen (Rustad skole) -  

Ine Martinsen (Bøler skole) – 

Vickey Bonafede (Bryn skole) – 

Samtalepunkter og erfaringsutveksling:  

• Organisering av FAU (arbeidsgrupper) 

• Første foreldremøte (husk å vise filmen «De små ting gjør en forskjell» som ble laget i 
samarbeid mellom Oslo KFU og UDE for å visualisere ønsket og behovet for at foresatte 
engasjerer seg i skolen.  

Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=8eWGons7J1I 

• 17.mai arrangement, kulturuke – FAU økonomi 

• Natteravning – organisering 

• «Gå til skolen» aksjon – kan vi lage en felles aksjon ved skolestart? Tema på neste 
møte. 

• Mobbing – tiltak og forebygging. PALS, elevmeglere, dagravn.  

• Temakvelder: hva kan være tema: nettvett, holdninger. På Rustad har de hatt 
temakveld hvor både lærere, foreldre og elever var tilstede. Dette var veldig positivt 
mottatt der . 

• Informasjon om kommende fellesmøte den 13.mars – «Holdningsverksted». 

 

 



 
Oslo KFU 
 
Oppdatert WEB-side: www.oslokfu.no  
Sekretær i Oslo KFU er Victoria Thanh Le, e-post: postmottak@oslokfu.no. 
 
 
 
Neste møte 
 
Det er fremmet et forslag om å holde neste møte på Rustad skole i begynnelsen av mai. 
Hovedtema vil da være planlegging av en felles «Gå til skolen» aksjon for mange av de 
nærliggende skolene som grenser til hverandre (som Østensjø, Bryn, Rustad, Bøler). (referent 
fra vertsskolen). 
(Det planlagte møtet på Rustad skole er avklart og er satt til tirsdag 7.mai – møtet vies 
primært planlegging av en felles «Gå til skolen» aksjon med deltagende skoler fra flere 
skolegrupper. Mer informasjon vil komme i forkant). 
 
 
Om noen har spørsmål til referat og de enkelte punktene kan det tas kontakt med 
Referentene. 
 
 
Referent, 
Hanne Huitfeldt og Vickey Bonafede 
 


