
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE B  

Tid:  Torsdag 24.april 2014, kl 18.00–20.00 

Sted:  Vahl skole 
 
 

Revidert: 24.04.2014
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

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

Jordal U anne.kathrine.ellila@fagforbundet.no

Kampen Kjersti Sletteng B FAU-leder 2013/2014 ksletteng@gmail.com 95034456

Kampen Line Borgvin Hansen B 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; Camilla.Gilbert.Odegard@rejlers.no93028610

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 Kathrine Remers Hanssen FAU-leder 2013/2014 faurut@osloskolen.no; kathrinerh@gmail.com92215748

Skullerud Maria Guzman-Gallegos U FAU-leder 2013/2014 mariaguzmang0@gmail.com 93047096

Skøyenåsen U FAU-leder 2013/2014

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

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

Vahl Karar Doomey FAU-leder 2013/2014 kdoomey@hamworthy.com

Vahl Karen Eliassen FAU-nestleder 2013/2014 karen1986@hotmail.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/Ragnhild Palm Andersen, rektor 

 

Vahl skole er en 1-7 skole. I dag rommer skolen ca 265 elever, et antall som gradvis har gått 

nedover. 



Fra skoleåret 2014-15 skal Vahl skole og Tøyen skole ha felles rektor, men fortsette som to 

atskilte skoler. Ragnhild går i den forbindelse av som rektor på Vahl, men skal fortsette å 
jobbe i osloskolen. Hva det blir, er ikke avklart på det nåværende tidspunkt. 

Skolebyggene er ført opp i vakker teglstein og er en av Oslos ærverdige gamle skoler. 

Byggene er fra 1897 og oppkalt etter en botaniker. Skolen har derfor naturlig nok en solsikke i 

sitt emblem. 

 

Området bebos av mange familier med ulik nasjonalitet og mange familier har det vanskelig. 

De fleste barna har foreldre med et annet morsmål enn norsk. Noen få har èn foresatt med 

norsk som morsmål. Skolen viser til en engasjert foreldregruppe hvor de aller fleste deltar på 

utviklingssamtaler og møter hvor eget barn er tema. Deltagelse på fellesmøter og aktiviteter er 

det ikke så stor oppslutning rundt. 

 

Utearealet skal snarlig få et lite løft. Lærerne skal, på dugnad, male paradis og andre spreke 

innslag for å gi området et hyggelig «ansiktsløft». 

Ragnhild berømmer lærerne for deres utrolige engasjement. Viser til at de er flinke til å bruke 

de ressurser som finnes. De tar ofte med elevgruppene ut på turer og byr på alternativ 

undervisning ute i det fri. Flere ildsjeler blant lærerne og assistentene driver også en egen 

klubb for elevene. Hver tirsdag og torsdag stiller de opp frivillig. Klubben drives som et ledd i 

forebyggende arbeid. 

 

Skolen har språkopplæring i fokus. 

Vahl er en Pals skole hvor positiv adferd fremmes og det positive forsterkes i alle ledd. 

Skolens ledelse opplever et godt samarbeid med FAU. 

 

Informasjon fra UDE v/Omr.dir. Johanna Lervik: 
 

Gjennomgang av elevundersøkelsen 

Motivasjon: hvordan motivere eleven til å fortsette/opprettholde interessen for skolen? 

Foresattes engasjement betyr mer og mer etter hvert som eleven begynner på høyere 

skoletrinn. Drop out prosenten ved videregående skoler er på nesten 30 %. Her kan vi 

virkelig være med å gjøre en forskjell! 

Presentasjon av Oslostandard for skole-hjem samarbeid 

Noen spørsmål fra deltagerne rundt Ferie og permisjonsreglementet (viser her til utfyllende 

informasjon i vårt referat fra skolegruppemøte 14.september, Oppsal skole). 

 

Rektor, Ragnhild, bistod med supplerende informasjon. 

 
Runde rundt bordet: 

 

 
Deltagerne: 

Karen Eliassen, nestleder FAU Vahl skole 

Lilian Pasman, leder FAU Skøyenåsen skole (avtroppende) 

Anders Halden, leder Jordal skole (avtroppende) 

Lara Samira Benjnouh, leder FAU Tøyen skole 

Ine Martinsen, leder FAU Bøler skole 

Roy Erling Karlsøen, sekretær FAU Rustad skole 

Kathrine Remers Hanssen, leder FAU Rustad skole 

Magnhild Brenaas, nestleder FAU Skullerud skole (avtroppende) 



 

Flere av deltagerne avslutter sitt verv til sommeren og vi snakket derfor litt om overlevering av 

vervet til neste. Info fra Oslo KFU ble delt ut (se info under oppdatering fra Oslo KFU). 

 

Åpen runde: 

Forslag til å dele skolegruppemøtene – egen del for barneskolene og ungdomsskolene. Kan 

starte møtet med en felles del, og så dele gruppen. 

Ungdomsskolene ønsker seg tema som samarbeid mellom FAU og Driftsstyret (hvilke saker, 

hvordan). 

Her ble det vist til brosjyrene som Oslo KFU har produsert, ligger tilgjengelig også på nett. Mye 

er samlet her. Disse skal revideres nå og innspill er velkomne – noe man savner? 

Samfor ble nevnt i forbindelse med kommende aktiviteter som avslutningsball og fester (rus 

og kriminalitetsforebyggende) i tillegg til natteravning som mulig foresatt aktivitet.  

 

Forslag til tema for kommende møte; Fronter – så lenge dette er den avtalte 

læringsplattformen må lojalitet til bruken av denne kunne avkreves. Hva med å kutte ut 

ranselposten? Hva med å sende ut en oppdateringsmail i slutten av uken? 

 

 

Spørsmål som ble innsendt i forkant av møtet: Hvilke tiltak har de forskjellige skolene satt i 

gang (og lykkes med) for å få flere foreldre til å engasjere seg? 

 

Et spørsmål de fleste av oss så gjerne skulle hatt et klart svar på. Dessverre så er dette en 

utfordring vi strever litt med alle sammen. Vanskelig å finne de tiltak som fungerer idet dette 

nok vil variere fra skole til skole, sett i lys av sammensetningen av foresatt gruppen med mer. 

 

Mulig vi alle må se litt annerledes på dette med foresatt engasjement og deltagelse – åpne opp 

for at man skal kunne bidra litt mindre forpliktende. 

 

Minner også om det vi skrev i referatet etter september møtet: 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.  

 

 

 

Oppdatering fra Oslo KFU 
 

Oppdatering ble delt ut – eget notat. Inneholder informasjon om fremdrift i arbeidet med våre 

nye hjemmesider, endring i styresammensetning for Oslo KFU samt kommende aktivitet. 

 

Viktig: Minner om at for de FAU hvor det skal velges ny leder for kommende periode (fra høst 

2014), anbefaler vi at valg gjøres på siste FAU møte før sommeren. En god overlevering av 
vervet har stor betydning for videreføringen 

 

Lurt å tipse nyvalgt leder om at vi arrangerer grunnkurs for FAU leder medio oktober – info 

kommer. 

 

Årsmøte i Oslo KFU arrangeres medio august. Sakspapirer og møteinnkalling kommer / vil 

også bli lagt ut på vår hjemmesider. Velkommen! 

 

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. 

 

http://www.oslokfu.no/
http://oslokfu.no/postmottak@oslokfu.no


Endringer i ledelsen av skolegruppe B: Christian Waglen fra FAU Vetland skole, tiltrer denne 

gruppen og vil fremover bidra i arbeidet med å inkludere barn med hørselshemning i 

fellesgruppen «skoleelev». Vi ønsker tettere samarbeid for å skape en større forståelse og 
aksept, begge veier. Velkommen med ditt engasjement Christian 

 

Skolegruppen trenger en som kan overta leder vervet. Ta gjerne kontakt med Vickey om det 

er DU som ønsker å overta. 

 

Vi planlegger å avholde neste skolegruppemøte på: Gamlebyen skole torsdag 4.september 

2014. Oppdatert info om møtedato/tid vil komme. 

(hold også av datoen 6.november for påfølgende skolegruppemøte på Tøyen skole) 

 

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, 

Karen Eliassen (Vahl skole, FAU) og Vickey Bonafede 

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

