
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE B  

Tid:  Torsdag 14.november 2013, kl 18.00–20.00 

Sted:  Oppsal skole 
 
 

Revidert: 18.11.2013
Fung.leder Skolegruppe B Vickey Bonafede Skoletype Oslo KFU 3bona@online.no 95849681

Nestleder skolegruppe B Magnhild Brenaas Skullerud mbrenaas@hotmail.com

Omr.direktør B Johanna Lervik Utdanningsetaten johanna.lervik@ude.oslo.kommune.no

Ressurspersoner: Erlend des Brouvie Godlia skole esmdesbouvrie@gmail.com 47376387

Skole:

Abildsø Anders Johansen FAU-leder 2013/2014 anders.johansen@no.geodiswilson.com 90880793

Abildsø Vivi Opdahl FAU-nestleder 2013/2014 vivi.opdal@gmail.com

Bøler Ine Martinsen FAU-leder 2013/2014 ine@lindco.no 92863131

Bøler Inga Lise Nilsen FAU-nestleder 2013/2014 ingalisenilsen@gmail.com

Gamlebyen Inger Helene Frivik FAU-leder 2013/2014 frufrivik@gmail.com 40048689

Gamlebyen Bente Lanke FAU-nestleder 2013/2014 bente.ianke@online.no 91623283

Godlia Sigrid Hoem FAU-leder 2013/2014 sigridhoem@hotmail.com 90787780

Godila Astrid Skrindo FAU-nestleder 2013/2014 astrid@skrindo.no 95088559

Høyenhall Stine Askautrud FAU-leder 2013/2014 stine.askautrud@gmail.com

Jordal Anders Halden U FAU-leder 2013/2014 jordal.fau@online.no; uxanld@ous-hf.no

Kampen Line Borgvin Hansen FAU-leder 2013/2014 line.borgvin@gmail.com

Manglerud Karine Ørnlund Fung. FAU-leder 2013/2014 Karine.Ornlund@bilia.no 41318210

Nøklevann Camilla Gilbert Ødegård FAU-leder 2013/2014 cgo@omegaelkraft.no 93028610

Oppsal Trond Wingård FAU-leder 2013/2014 trond@wingaard.com 48134667

Oppsal Martin Stølevik FAU-nestleder 2013/2014 martin.stolevik@gmail.com 93031357

Rustad Roy Erling Karlsøen FAU-sekr/Kont KFU 2013/2014 roy.karlsoen@gmail.com 90610002

Rustad Ann Catrin Henstein FAU-leder 2013/2014 anncata@hotmail.com; faurut@osloskolen.no 92215748

Skullerud Maria Guzman U FAU-leder 2013/2014 mariaguzmang@gmail.com

Skøyenåsen Lilian Pasman Hauger U FAU-nestleder 2012/2013 lilian.pasman@hotmail.no 91310399

Skøyenåsen Jorunn Hemnes U FAU-sekretær 2011/2012 ahemnes@online.no

Trasop Helge Solheim FAU-leder 2013/2014 helge.solheim@hotmail.com 48011384

Tøyen Faridah Shakoor FAU-leder 2013/2014 faridah@live.no 46341945

Vahl Abdirahman Mohumed FAU-leder 2013/2014 nazia.rana@gmail.com

Vetland Kristin Sletten FAU-leder 2013/2014 Kristin.sletten@hioa.no

Vetland Christian Waglen FAU-nestleder 2013/2014 Christian.waglen@live.no

Vålerenga Bjørg Eva Røssak FAU-leder 2013/2014 ber@zinc.no

Østensjø Tommy Nysveen FAU-leder 2013/2014 ostensjofau@gmail.com; tommy@nysveen.com

Østensjø Silje Just Clark FAU-nestleder 2013/2014 siljejc@hotmail.com  
 

Distribusjon: Via e-post til respektive FAU-ledere.     

Innkalling 
Ingen bemerkninger til innkallingen. 

 

Det ble gitt en kort informasjon om bakgrunn for møte. Fungerende leder for skolegruppen, 

Vickey Bonafede, ønsket velkommen. 

 

 

Presentasjon av vertsskolen v/Ronald Nilsen, ass.rektor 

Oppsal skole er tvillingskole/samarbeider med Vetland skole som er et ressurssenter for 

hørselshemmede. Oppsal skole er en 1-10 skole med 567 elever (120 av disse på AKS) som 

holder til i store og nylig rehabiliterte bygg med naturnær beliggenhet. Skolens bygg ligger i 
en tun formasjon, med flere bygg som omkranser et flott uteareal. 

 

 



Ronald Nilsen, ass. rektor ved Oppsal skole, holdt en kort presentasjon av Oppsal skole der 

han gikk gjennom litt historie, om Oppsal skoles samarbeid med Vetland skole samt om Oppsal 

skoles satsingsområder. Oppsal skole har som satsningsområder: leseferdigheter, 
matteferdigheter og klasseledelse. 

Skolens ledelse opplever et godt samarbeid med FAU. 

Ferie og permisjonsreglementet: 

Det har vært mye debatt rundt praktiseringen av permisjonsreglementet i Osloskolen, og 

Ronald Nilsen besvarte også noen spørsmål rundt dette. Etter daværende skolebyråd Torger 

Røed Ødegaards utspill om at skolene praktiserte reglementet for strengt, har det ikke 

kommet noe fra offisielt hold. Praksisen vil derfor være som før, dvs at søknader om fri til ferie 

eller familiebursdager vil få avslag. Det ble diskutert hvorvidt dette var en rimelig praksis i alle 

tilfeller når Oslostandarden sier at "det skal normalt ikke gis permisjon til..." (vår utheving). 

Trond Wingård, FAU-leder på Oppsal skole presenterte Oppsal FAU sitt arbeid. 

Ved Oppsal er skolens ledelse med på starten FAU-møtene.  

Møtene har en del faste saker, blant annet "nytt fra driftsstyret", men det er ikke behandling 

av driftsstyresaker i FAU, kun informasjon. Andre faste tema gjennom året er informasjon om 

skolemiljøutvalgtes arbeid og informasjon fra 17. mai-komiteen. Det jobbes og så med en 

skole-hjem-plan som revideres årlig.  

Trond fortalte at FAU i år skal arrangere foreldreovertagelse av skolen. Dette er en dag der 

lærerne kan bruke til kompetanseutvikling, mens foreldrene er "lærere".  

 

FAU ved Oppsal avholder formøte med skolens ledelse før selve FAU-møtet.  

 

FAU ved Oppsal har to faste medlemmer i driftsstyret, samt tre varaer. Man prøver å 

rekruttere representanter til både driftsstyre og skolemiljøutvalg (SMU) fra FAU-

representanten. Det er månedlige FAU-møter på Oppsal. 

Ass.rektor, Ronald, bistod med supplerende informasjon. 

 

Presentasjon av møtedeltagerne: 
 

Møtedeltagerne presenterer seg og gir samtidig en kort beskrivelse av eget verv, hvordan 

rekruttering fungerer og foregår, hvordan eget FAU er organisert, hvordan man jobber / hvilke 

saker det jobbes med, hva som fungerer eller ikke fungerer med mer: 

Anders Johansen (Abildsø skole) – nyvalgt FAU leder 

Ine Martinsen (Bøler skole) – andre året som FAU leder 

Sigrid Hoem og Astrid Skrindo (Godlia skole) – deler på ledervervet 

Anders Halden (Jordal skole) – siste år som FAU leder (eldste barn på 10 trinn) 

Karine Ørnlund (Manglerud skole) –  

Camilla Gilbert Ødegård (Nøklevann skole) -  

Ann Catrin Henstein (Rustad skole) – nyvalgt FAU leder 

Helge Solheim (Trasop skole) – nyvalgt FAU leder 

Kristin Sletten (Vetland skole) – nyvalgt FAU leder 

Christian Waglen (Vetland skole) – nyvalgt nestleder 



Trond Wingård (Oppsal skole) – nyvalgt FAU leder 

Martin Stølevik (Oppsal skole) – nyvalgt nestleder 

 

 
Runde rundt bordet - hvordan fungerer FAU og andre utvalg ved din 

skole? Hva med valg til verv?: 
 

 
En samlet oppsummering fra deltagerne: 

 

Vi tok en runde blant deltagerne og utvekslet erfaringer med hva som fungerer bra og hva 

som fungerer mindre bra i FAU og i samarbeidet med driftsstyrer og SMU-er.  

Mange har egne ansvarsområder som ofte er lagt til FAU-representanter fra bestemte trinn.  

Så godt som alle FAU-ene hadde egne undergrupper som var ansvarlig for slike 

ansvarsområder. Eksempler på ansvarsområder som kom opp er trafikk, natteravn, åpen dag, 

17. mai-komité, osv.  

 

Utfordringer som flere pekte på er: hvordan man kan få med minoritetsforeldre enda mer i 

FAU-arbeid, samt hvordan unngå at de samme sakene kommer opp år etter år når det ikke er 

noe nytt i sakene.  

Av nyttige tips så kom det opp at det er rektor som er ansvarlig for opplæring av FAU og at 

hospitering i et annet FAU kan være en god idé.  

 

 

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 og å drøfte felles utfordringer. 

 

Vi planlegger å avholde neste skolegruppemøte sammen med skolegruppe C. Tema for møte 

vil være: holdningsskapende og forebyggende arbeid – foresattes rolle. 

De 5 SaLTo koordinatorene som ivaretar de bydeler som favnes om i våre to skolegruppe, er 

invitert og vil delta. 

 

Møtet holdes på: Vålerenga skole i januar 2014. Oppdatert info om møtedato/tid vil komme. 

(hold av datoene 16 og 23. januar). 

 

Tips til foreldremøtene: 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. 

 

 

Referenter, 

Trond Wingård og Martin Stølevik (Oppsal skole, FAU) 

http://www.oslokfu.no/
http://oslokfu.no/postmottak@oslokfu.no
https://www.youtube.com/watch?v=8eWGons7J1I

