
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE B og C  

Tid:  Torsdag 23.januar 2014, kl 18.00–20.00 
Sted:  Vålerenga skole 
 
 

Revidert:	  29.01.2014
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 95046149
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 91860070
Jordal Anders Halden U FAU-leder 2013/2014 jordal.fau@online.no; uxanld@ous-hf.no
Kampen Kjersti Sletteng FAU-leder 2013/2014 ksletteng@gmail.com 95034456
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-Gallegos U FAU-leder 2013/2014 mariaguzmang@gmail.com 93047096
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 Lára Samira Benjnouh FAU-leder 2013/2014 lara.benjnouh@gmail.com 93926682
Tøyen Fortuun Hassan FAU-nestleder 2013/2014 40050287
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. 
 
Vickey Bonafede, fungerende leder skolegruppe B og Kerstin Torell, leder skolegruppe C 
ønsker velkommen. Oslo kommunale foreldreutvalg, KFU, ble stiftet for snart 3 år siden. Nå er 
det valg til sentrale verv i Oslo KFU og til skolegruppene.  
Kandidater ønskes fra FAU ved skolene – velkommen til alle kandidater som har lyst til å jobbe 
for Oslo KFU!   
 

 

 



 

Revidert:	  27.01.2014	  
Skolenavn: Navn: Verv: Type	  skole Mail	  adresse: Mobil:
Skolegruppe	  C C Kerstin	  Torell Leder kermart@online.no 92282429
Skolegruppe	  C C Vickey	  Bonafede Nestleder 3bona@online.no 95849681
Skolegruppe	  C C Bjørn	  Indrelid Omr.direktør	  C bjorn.indrelid@ude.oslo.kommune.no
Skolegruppe	  C C Emilie	  Byfuglien Ressursperson	  for	  C ebyfuglien@gmail.com 93935464

Bakås C Natalie	  Bratt FAU-‐nestleder	  2013/2014 B natalie@unoflash.no
Bryn C Kristin	  Henry FAU-‐leder	  2013/2014 B kh@houseofcoffee.no 40011909
Ellingsrud C Eivind	  Skjelstad FAU-‐leder	  2013/2014 U eivind@espo.no;eskj@dolphin.no
Ellingsrud C Tanja	  Krosby	  AalmoFAU-‐nestleder	  2013/2014 U tkaalmo@gmail.com
Ellingsrudåsen C Cecilia	  Hovde FAU-‐leder	  2012/2014 B cechov@online.no 90593822
Ellingsrudåsen C Christel	  AmundsenFAU-‐nestleder	  2013/2014 B ch-‐amun@online.no

Furuset C Jon	  Arild	  KjøllesdalFAU-‐leder	  2013/2014 B jo-‐arild@online.no 91844235
Furuset C Monica	  Hovland FAU-‐nestleder	  2012/2014 B monica_hovland@hotmail.com 95718584
Gran C El	  Houcine	  Ajjaji FAU-‐leder	  2013/2014 BU ELHOUCINE.AJJAJI@gmail.com 46393976
Gran C Stig	  Linneberg	   FAU-‐medlem	  2012/2013 BU stig.linneberg@gmail.com 48869969
Haugen C Shahid	  Dar FAU-‐leder	  2013/2014 BU shahiddar@hotmail.com 92299334
Haugenstua C Aina	  Evensen	   FAU-‐leder	  2013/2014 U aevensen@invacare.com 97609418
Haugenstua C Inger	  Helen	  JensenFAU-‐nestleder	  2013/2014	  U Inger-‐helen@getmail.no 92468430
Haugerud C Mushtaz	  Ahmed FAU-‐leder	  2013/2014	   U m.ahmed@hotmail.com 92441399
Haukåsen C Ikram	  Ahmed FAU-‐leder	  2013/2014 BU	  /	  SP ikram.ahmed@getmail.no 42447338
Høybråten C Inga	  E	  Gjerdalen FAU-‐leder	  2013/2014 B inga-‐elisabeth.gjerdalen@vegvesen.no;	  leder@hfau.no	   91710802
Jeriko C Malin	  Skaar FAU-‐leder	  2013/2014 B malin.skaar@lilleborg.no
Lindeberg C Viggo	  Navasete FAU-‐leder	  2013/2014	   BU viggo.navarsete@gmail.com;	  fau.styret.lindeberg@gmail.com
Lutvann C Marit	  Holøien FAU-‐leder	  2012/2014 B marit.holoien@postkom.no 90769778
Lutvann C Monica	  Berget FAU-‐nestleder	  2013/2014 B acinom.b1972@hotmail.com 99705176
Nordvoll C BU
Rommen C Saira	  Khan FAU-‐leder	  2012/2014 BU mrs_saira_khan@hotmail.com 97979536

C
Sedsvoll C Har	  ikke	  FAU Har	  ikke	  FAU SP
Skjønnhaug C Anja	  Polden FAU-‐leder	  2012/2014 B anjapolden@yahoo.no 92486632
Stasjonsfjellet C Andreas	  Helgesen FAU-‐leder	  2013/2014 U andreas.helgesen@gmail.com 90515258
Stig C Kashif	  Irfan FAU-‐leder	  2013/2014 B kashifirfan786@hotmail.no 40056288
Stig C Rajmonda	  Bardhi FAU-‐nestleder	  2013/2014 B monda_arti@hotmail.com 98111675

Stovner C Kirsti	  Juvik FAU-‐leder	  2013/2014 B kirsti.juvik@hotmail.com 90015618
Stovner C Allan	  Gloinson FAU-‐nestleder	  2013/2014 B allanglo@hotmail.com 46610369
Tokerud C Espen	  Thelle???? FAU-‐leder	  2012/2013	  ? U ea_thelle@myway.com 46610369
Trosterud C Solfrid	  Kolby FAU-‐leder	  2012/2014 B solfrid.kolby@gmail.com 91596280
Trosterud C Emilie	  Byfuglien FAU	  sekretær	  2013/2014 B ebyfuglien@gmail.com 93935464
Tveita C Erik	  Olsson FAU-‐leder/DS-‐leder	  13/14	  	  	  	  B erik.olsson@dnbnor.no 91847585

Vestli C Johan	  Seland FAU-‐leder	  2013/2014 B johan.seland@seland-‐law.no

Bryn Guri	  Bjørnsen FAU	  medlem gurimalla@gmail.com
Bryn Thom	  Christian	  SteenFAU	  medlem tcsteen74@gmail.com
Lindeberg Sissel	  Haugen	  DalossoFAU	  medlem shd@ks.no 90961238
Rommen Toril	  Kristiansen FAU	  medlem 93222968
Rommen Cerlina	  Flores	  HøvikFAU	  medlem rich-‐celine@yahoo.no 93987181
Rommen Gordona	  Ilic-‐Peric FAU	  medlem gordanilic@gmail.com 40068318
Rommen Aleks	  Trilles FAU	  medlem aleks.trilles@siemens.com 93012129
Rommen Ayse	  Polar FAU	  medlem ihlamurlarla@hotmail.com 93496366

 

 
 
 
 
 
 



 
Presentasjon av vertsskolen v/Lillan Wittenberg, rektor 

Til stede fra vertsskolen Vålerenga: Rektor Lillan Wittenberg, FAU - leder Bjørg Eva Røssaak  
(referent) og Ingen Utenforrepresentant Kaja Pilar. 

 

Vålerenga Skole presenteres av rektor, Lillan Wittenberg: Har hatt stilling som rektor siden -
98, og vært rektor ved Vålerenga Skole i 4 år. Skolens historie går tilbake til 1895, og er en 
viktig del av den sterke kulturen og identiteten som bydelen har. Rektor ser verdien av å holde 
kontakt med et engasjert nærmiljø som for eksempel det lokale historielaget. I 1999 stod 
ungdomsskolen ferdig på Jordal slik at Vålerenga Skole ble en ren barneskole. Den er bygget 
ut i flere trinn, først nybygg i 2003, rehabilitering av hovedbygningen i 2005, rehabilitering av 
gymsal til musikkrom/allrom i 2011 og paviljongen (brakkebygg) som stod ferdig i 2012. 
Skolen er en 4 parallellskole med 90 ansatte og ca. 640 elever fordelt på 26 klasser. 
Elevmassen øker med ca. 40 elever i året noe som er en enorm elevvekst. I 2015 kan skolen 
ikke ta i mot alle elevene som søker seg hit, det er en utfordring vi deler med mange sentrale 
Osloskoler.  
 
Skolen har fokus på læring og trivsel, og har hatt en god resultatøkning de siste årene, både 
faglig og sosialt. Skolen bruker resultater fra obligatoriske kartleggingsprøver bevisst for å 
styrke de områdene hvor elevene trenger det. Kartlegging er et viktig verktøy, ledelsen erfarer 
at elevene vokser på det å vite hva de skal bli bedre på.      
 
Skolen har vært med i Etatens leseprosjekt hvor leseopplæring er et viktig satsningsområde 
uavhengig av fag. For gode leseresultater har det vært viktig å involvere alle parter: de 
forskjellige faglærerne, elevene og de foresatte. Skolen følger et opplegg for 1.- 4.trinn kalt 
Tidlig Innsats/Early Years som de har hatt god erfaring med. Dette er en organisering som 
strukturerer både elever og lærere på en god måte. I vår skal skolen utarbeide en 
regningsopplæringsplan hvor det rettes ekstra søkelys på regning i alle fag. Det satses også på 
en leseopplæringsplan for de to-språklige elevene.  
 
Skolens har også utarbeidet et felles årshjul som er likt for hele skolen hvor alle lærerne 
forplikter seg til å følge den samme rytmen. Dette innebærer blant annet at foreldremøter 
gjennomføres for alle trinn i gitte perioder, det samme gjelder utviklingssamtaler. Skolens 
ledelse praktiserer tett oppfølging av lærerne ved skolen. To inspektører har ansvar for 1.- 
2.trinn, og 3.-5.trinn.  Ass.rektor følger opp 6. og 7.trinn. To sosiallærere deler en 100% 
stilling med ansvar for henholdsvis 1.-4-trinn og 5.-7.trinn. Ledelsen får gode tilbakemeldinger 
fra lærerne som kjenner seg sett, hørt og er etterspurt!   
 
Da rektor begynte ved skolen var Bydelspolitiet en av de nærmeste samarbeidspartnerne. 
Skolen var en Olweus-skole, men dette fungert ikke godt nok. Rektor kom fra Kringsjå skole 
hvor de startet et program i samarbeid med Redd Barna kalt ”Ingen Utenfor”. Dette ble lagt 
fram for skolens ansatte og fikk god mottakelse, FAU ble involvert og sammen med Redd 
Barna ble det første Storforeldremøtet gjennomført og arbeidet med Vålerenga som en Ingen 
Utenforskole ble satt i gang. Hovedprinsippene er å rette søkelyset på det som er positivt og 
fokusere på vennskap og solidaritet. FAU har en arbeidsgruppe som jobber sammen med 
ledelsen og AKS. FAU- representant Kaja Pilar forteller: ” Vi har to møter per semester hvor vi 
får informasjon, stiller spørsmål og kommer med innspill i forhold til skolens Ingen 
Utenforarbeid. Vår første sak var å få Ingen Utenfor med på ukeplanen, siden har vi fortsatt et 
kontinuerlig arbeid.” Rektor forteller at de skal tenke holdningsskapende i alt de gjør. Det som 
er blitt det årlige Storforeldremøtet, er et veldig viktig arrangement. Her kommer alle foreldre 
på samme møte for å få informasjon og delta i diskusjonsgrupper. Nettvett er tema for årets 
møte. Siste elevundersøkelse viser at elevene trives veldig godt ved skolen. Det forekommer 
mobbing, men dette tas det tak i med en gang. Skolen har også et godt samarbeid med 
Driftsstyret og FAU.  
Spørsmål: Hvordan er minoritetsmiksen ved skolen? 
- Ca.30% språklige minoriteter. Mange elever kommer fra Gamlebyen og Tøyen, men med den 
elevveksten som er nå, kan ikke skolen ta i mot alle disse elevene etter hvert.  
 



Spørsmål: Har du erfaringer med Ingen Utenfor brukt på Ungdomsskole?  
- Usikker på om det eksisterer program for ungdomsskolen, sjekk nettsidene til Redd Barna 
www.reddbarna.no 
 
Spørsmål: Hvordan er foreldreengasjementet ved skolen?  
- Det er generelt god oppslutning, men merker frafall fra foreldre/foresatte på de øverste 
trinnene, her må skolen følge godt med. Har prøvd tiltak for å få opp deltakelsen på 
foreldremøter for eksempel, ved å tilby barnevakt ved skolen mens møtet foregår.  
 
Spørsmål: Hva gjør dere etter 2015?  
- Skolen er i dialog med Etaten. Dette er en utfordring som flere skoler har, og ansvaret ligger 
ikke på den enkelte rektor, men på kommunen.  
 
 Vickey Bonafede: Dette er et tema som gjelder for hele skolegruppen og som KFU kan ta 
 med som tema til neste møte.    
 
Presentasjon av SALTO: 
 
Tove Christiansen - bydel Stovner, Olga Mørk - bydel Gamle Oslo og Anne Sissel Slaatsveen -
bydel Østensjø presenterer SALTO: Står for ”Sammen lager vi et trygt Oslo”. Bygger på en  
samarbeidsmodell kalt SLT- Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak, som har 
vært i bruk i Oslo de siste 10 årene. Dette er et tverrfaglig samarbeid som kommune og 
politietaten er forpliktet til å følge for å samordne innsatsen mot et felles mål. Nytt av i år er at 
aldersgrensen for unge som omfattes av dette arbeidet heves fra 18 til 23 år. Det er Politirådet 
og Byrådsleder som vedtar programmet , og bydelens styringsgruppe sørger for at 
programmet blir gjennomført. Ikke alle punktene gjennomføres av alle bydelene – 
styringsgruppene vurderer ut fra lokale forhold. For eksempel prioriteres ikke forebygging mot 
ungdomsalkohol der dette ikke er et utbredt problem.  

Det er stort fokus på bruk av statistikk og forskning i dette arbeidet, tilgjengelige materiale 
brukes aktivt. Anbefaler følgende rapporter som gir et godt innblikk av situasjonen i Oslo:  

• ”Ung i Oslo” 2012 Elevundersøkelser med elevenes egne svar.  

• ”Ungdata” som konkluderer med at ung psykisk helse er en stadig større utfordring. 

• ”Trendrapporten” Årlig rapport fra Oslo kommune. 

• ”Barnefattigdom i Oslo” fra FAFO. Oppdelt i bydeler. 

• ”Tilgjengelige, tøffe og trygge?” Forebygging av kriminalitet på internett. SALTO/Redd 
Barna 

15 personer, en fra hver bydel, er ansatt i kommunen som koordinatorer. Disse har god 
kunnskap om lokale forhold og har kontakter i kommune, etater, politi, organisasjoner osv. 
Jobber på tre nivåer: 

1. Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid på generelt nivå som når bredt ut til barn og 
unge. 

2. Arbeid som retter seg mot spesielle grupper som har behov for hjelp. 

3. Hjelp på individnivå til den enkelte person som trenger hjelp. Oppfølging i form av  
”skreddersøm”, dvs. spesielt tilpasset den enkelte person.  

Koordinatorene samarbeider også på tvers av bydelene. Men alle bydelene er også forskjellige 
og har egne, lokale tilpasninger. Gamle Oslo har for eksempel ikke egen styringsgruppe, men 
har valgt å gå sammen med andre sentrumsnære bydeler (St.Hans Haugen, Grunerløkka, 
Grønland m.fl) som har mange like utfordringer. Østensjø har jobbet mye med nynazister i 



området. SALTO var ikke etablert da Benjamin så tragisk ble drept. Det er veldig bra å ha 
dette programmet som fungerer også når akutte saker oppstår slik som under de såkalte 
”Gaza-demonstrasjonene i sentrum for noe år siden. Da ble det umiddelbart satt i gang et 
stille arbeid i alle ”kriker og kroker” etter SALTO-modellen for å hindre at uønskede holdninger 
og aktiviteter bredde om seg.  

 
Resursfordeling i Osloskolen – en presentasjon 
 
Jorunn Folkvord (lærer) og Ane Heiberg (foreldrerepresentant i Driftsstyre) presenterer 
hvordan den kompliserte resursfordelingen i Osloskolene kan fortone seg.  
 
Utgangspunktet var et budsjett som de visste at det ville være svært vanskelig å styre etter, 
men som likevel måtte vedtas i skolens Driftsstyre.  
 
Det er et høringsmøte 30.januar kl.17.00-19.00 på Elvebakken videregående skole (Merk 
påmelding, se www.oslokfu.no ). Oppfordrer alle til å ha meninger om dette og uttale seg 
innen høringsfristen går ut den 28.februar. 
  
Presentasjonen legges ut på Oslo KFU sine nettsider. Se også info på Facebook (Oslo KFU). 
 
 
Viktige datoer for Oslo KFU- arrangementer 
 
 

• Kurs i ressursfordeling torsdag 30. januar. Se info over! 
 

• 12.februar ”Bry deg seminar” v/Mia Børjesson  
(påmelding sendes postmottak@oslokfu.no) – SMU leder bør oppfordres til å delta. 
 

• Stormøte for FAU ledere/representanter onsdag 12.mars. ”Krav og forventninger. Veien 
til gjensidig respekt og samarbeid”. Invitasjon kommer! 

 
• Neste Skolegruppe B møte 24.april v/Vahl skole kl. 18-20.  

 
• Skolegruppe C har møte i april – sendes egen teaser om dato – skole – tema. 

 
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. 
 
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 
 
Oppdatert WEB-side: www.oslokfu.no  
Sekretær i Oslo KFU er Victoria Thanh Le, e-post: postmottak@oslokfu.no 
 
 
 
Om noen har spørsmål til referat og de enkelte punktene kan det tas kontakt med Referenten. 
 
 
 
Referent, 
Bjørg Eva Røssaak  (Vålerenga skole, FAU) 


