
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE B med C 

Tid:  Tirsdag 7.mai 2013, kl 18.00–20.00 
Sted:  Rustad 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/Inger Hallan, rektor 

Rustad skole, 1-7 skole med 445 elever (120 av disse på AKS) som holder til i store og delvis 
rehabiliterte bygg med naturnær beliggenhet. I by omfattende klasse for elever med 
emosjonelle vansker. 

Inger mener Rustad må ha trukket vinnerloddet for rehabilitering hvert år hvor alle tiltak som 
utføres er sårt tiltrengt og reelle behov. 

Beliggenhet og fasiliteter omfatter: Skjermet trafikkområde, Store naturressurser (Østmarka 
og Østensjøvannet),  Rustadfeltet (fotball), Skiløyper, Svømmehall (ny 2012), Skolehage, 
m/lavvo (blir mindre!! Fokus på læringsmål tar ressurser), Oppgradert skolegård, Nytt 
ventilasjonsanlegg. 



 
Rustad har 3 satsningsområder, Pedagogisk fokus (satsing): 
Lesing (primærområde), Godt vurderingsarbeid / vurdering for læring og PALS. Regning 
(Lesing tas ut som fokus og går inn i draft, regning blir det nye). Bruker PALS, for både elever 
og voksne, og understøtter positiv fokus. 

I relasjon til møtets tema, trekker Inger frem de tiltak som er igangsatt samt det arbeid som 
gjøres og planlegges rundt Trafikksikkerhet. Skolepatrulje, Trafikkopplæring ved sykkelprøven 
- 5 trinn, Å ferdes i nærmiljøet, Samarbeid med Rustad FAU, Utbygging i nærmiljøet og 
trafikksikkerhetstiltak, Samarbeid med Skullerud Skole, Egenkjøring av elever til skolen. 

Skolens ledelse opplever et godt samarbeid med FAU.  

 

Presentasjon av møtedeltagerne: 
 
Møtedeltagerne presenterer seg og spiller samtidig inn momenter til videre diskusjon rundt 
møtets tema; trafikksikkerhet og felles aksjon «Gå til skole» fra skolestart. 

Roy E. Karlsøen (Rustad skole) – egen trafikkgruppe på skolen. 

Magnhild Brenaas (Skullerud skole) – påkjørsel av elev, samarbeidet med trafikk gruppen 
på Rustad om trafikk kryss og lys, trafikkutfordringer – opphøyd gangfelt. 

Nora (Trasop skole) – jobbet lenge med trafikk, har variable hastighetsskilt, det er gjort 
mye arbeid og de er veldig nysgjerrige på resultatet av Swarco sine analyser. 

Runi (Oppsal skole) – tvillingskole med Vetland skole, mange elever som leveres på 
morgenen, mye taxier gjør det utfordrende, bruker følgegrupper, elevpåkjørsel i dag. 
Foreldrekjøring en uting. Jobber med følgegrupper – dette er et brennende engasjement 

Ronald Nilsen (ass rektor, Oppsal skole) - vår største utfordring er foreldrekjøring – jobber 
med mange tiltak. 

Ine Martinsen (Bøler skole) – godt etablerte følgegrupper, kaotisk trafikkbilde grunnet både 
veikryss og t-bane, utstrakt elevkjøring.! 

Tore Vogt (Rustad skole – trafikkgruppe) -  

Elling Aarflot (FAU-leder Rustad) –  

Thom Kristian Steen (Bryn skole) - den store utfordringen er Teisenveien, innsnevring ved 
skolen, Ole Deviksvei – stor hastighet, «Midlertidig» gangbru over Strømsveien (120 cm 
gjerde høyde), Fyrstikkbakken (utfordrende overgang til skolen). 

Vickey Bonafede (Bryn skole) – 

 

Inviterte gjester: 

Joachim Jeppesen fra firmaet Swarco Norge AS – Drifter trafikkanlegg for kommunen – 
prøveprosjekt: variable hastighetsskilt. 

Eivind Fivelsdal, SaLTo koordinator for Bydel Alna. 

 
 
 



Momenter til felles «Gå sammen til skolen» aksjon: 
 
 
Hvordan kan vi samarbeide / utveksle erfaringer: 
 
Innspill Eivind (SaLTo):  
Dra inn helsekonsulentene fra bydelen med fokus på folkehelse og trafikksikkerhet. (Marthe 
Bulie, Folkehelsen) 
 
Tore (Rustad):  
Bydel Østensjø har egen trafikkgruppe – lurt å ta kontakt med bydelens trafikkutvalg. 
Suksesscase: Lyskryss i Skullerudveien! 
Tok kontakt med trafikkgruppa og Nordstrand Blad – pressen var en mektig alliert. 
Lokalpolitikere var gode medhjelpere.  
  
Ronald (Oppsal):  
Hva kan vi gjøre noe med? Foreldrekjøring – her må vi få til en endring – de representerer den 
største faren.  
”Alle barn har rett til en skolevei”.  Foreldrenes adferd endrer seg hvis de blir engasjert! 
 
Ine (Bøler): Læreren spør ”hvem ble kjørt?” 
 
Runi (Oppsal): Barns holdninger er nøkkelen til foreldrenes holdninger. Følgegrupper er 
nøkkelen til trivsel på skoleveien – viktig å få inn fra første klasse.  

 
Nora (Trasop): Vi har jobbet en del med følgegrupper på Trasop. Har brukt Google Maps i 
kombinasjon med adresselister – fasiliterer foreldrenes følgemuligheter. Informasjon om dette 
må ut til førsteklasse-foreldrene før skolestart.  
 
Roy (Rustad): Bymiljø-etaten har alt av utstyr for å få til følgegrupper – ta kontakt med dem 
for info. Ansvaret må ligge hos FAU – skolen kan være en partner.  
 
Joachim (Swarco) - Bruk av variable fartsskilt: Alle skilt er helt uavhengige av den øvrige 
infrastrukturen i trafikken. Erfaringer fra Sverige viser at hastigheten på strekningen det 
gjelder går ned 10%. Har ikke lov til å konkludere ”eksperimentet” før i 2014. Mange regler og 
greier gjør det litt vanskelig å vite hvordan man skal håndtere det – Swarco kan ikke uttale 
seg – kommunen ser på det som en utgift!?  
 
Nora (Trasop): Vi kan jobbe med å skape en kultur – la det bli en del av skolens DNA.  
 
Eivind (SaLTo): Om å jobbe med etater: Ikke skriv brev, be om møter, gjennomfør befaring. 
Det finnes oppskrift på SALTO sine sider. Befaringer er forpliktende – evalueres årlig og 
publiseres på nett – de som ”ikke har gjort jobben sin” blir synliggjort i rapporter. 
 
Runi (Oppsal): Hvordan går vi frem for å få trafikksikkerhets-tiltak ved skolen? Hvordan kan vi 
jobbe i lokalmiljøet med trafikksikkerhet – ikke nødvendigvis i forbindelse med skolen.  
  
Eivind (SaLTo): (svar til Runi) 
Finn ut hvem som bestemmer hva. Miljø- og Byutviklingskomiteen er et godt sted å begynne. 
Gå på ledelsen i etatene og finn frem til den som har ansvar for ditt område.  Be om møter 
med etatene og avtal felles befaring. 
Trygghetsvandring: manual for dette finnes på SaLTo sine hjemmesider. 
 
Thom (Bryn): Prøv å tenke helhetlig. Hvilke konsekvenser får tiltaket for andre steder? 
 
Ronald (Oppsal): Farlig å se seg blind på trafikale tiltak. Det er viktigere å få til permanente 
fysiske tiltak basert på en analyse/kartlegging. 
 
Nora (Trasop): Det er viktigere at de tar følge enn at de går. (Fokus i kommunikasjonen)   
Trasop har en oppskrift på hvordan danne følgegrupper (sjekk ut!!) 
 
 



Gå til skolen-aksjon: (Nå døpt om til: Ta følge til skolen-aksjonen) 
 
 Engasjere helsesøster for å få frem helsedimensjonen i aksjonen 
 Beskyttelse mot ”slemme personer” 
 Positivt som tiltak mot mobbing 
 ”Kvalitetstid” med barna – prøv å finne rom til det.  
   
Vickey (Oslo KFU):  

Vi må ikke være moraliserende  
 Skolen må underrettes og bli ”invitert” 
 Må være godt kommunisert 
 Skolene som vil være med, må ”melde seg på”.  
 Felles opplegg, men lokal gjennomføring 
   
 

Klassekonkurranser? (motiverende for elevene) = premiering! 
 Involvere elevene – deltagelse (kontakt med elevrådet) 
 
Innspill vil bli samlet/forsøkt favnet om i planskissen for aksjonen. En stor takk til alle 
møtedeltagerne for konstruktiv og god diskusjon. 
 
 
Oslo KFU 
 
Oppdatert WEB-side: www.oslokfu.no  
Sekretær i Oslo KFU er Victoria Thanh Le, e-post: postmottak@oslokfu.no. 
 
 
 
Neste møte 
 
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. 
 
Vi planlegger høstens første møte for skolegruppe B, på Oppsal skole. Dato kommer vi tilbake 
til. Her vil vi blant annet følge opp vår felles «Ta følge til skolen» aksjonen. 
 
Tips til høstens 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 
 
 
Om noen har spørsmål til referat og de enkelte punktene kan det tas kontakt med 
Referentene. 
 
 
Referent, 
Elling Aarflot og Vickey Bonafede 
 


