
	  

REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE B  

Tid:  Torsdag 20.november 2014, kl 18.00–20.00 
Sted:  Tøyen skole 
 
 

Revidert:	  20.11.2014
Fung.leder Skolegruppe B Vickey Bonafede SkoletypeOslo KFU 3bona@online.no 95849681
Nestleder skolegruppe B
Omr.direktør B Bente Borrebæk Utdanningsetaten Bente.Borrebaek@ude.oslo.kommune.no 90033907
Ressurspersoner: Erlend des Brouvie Godlia skole esmdesbouvrie@gmail.com 47376387

Skole:
Abildsø Anders Johansen FAU-leder 2013/2014 anders.johansen66@gmail.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 FAU-nestleder 2013/2014
Gamlebyen Inger Helene Frivik B FAU-leder 2013/2015 frufrivik@gmail.com	   40048689
Gamlebyen Pål Klostermann B FAU-nestleder 2014/2015 klostermann@racingjunior.com 41566083
Godlia Sigrid Hoem FAU-leder 2013/2014 sigridhoem@hotmail.com 90787780
Godila
Høyenhall Stine Askautrud FAU-leder 2013/2014 stine.askautrud@gmail.com;	  fau.hoyenhall@gmail.com91860070
Jordal Mona Bakken U FAU-leder 2014/2015 jordal.fau@online.no;	  bakkenmona@gmail.com
Jordal U anne.kathrine.ellila@fagforbundet.no
Kampen Kjersti Sletteng B FAU-nestleder 2013/2015 ksletteng@gmail.com 95034456
Kampen Tuva Kagge B FAU-leder 2014/2015 Tuva@kagge.no 97183483
Manglerud Karine Ørnlund B FAU-leder 2014/2015 Karine.Ornlund@bilia.no;	  karineornlund@yahoo.no41318210
Manglerud Anita Smith Lunde B FAU-nestleder 2014/2015 anita.smith.lunde@gmail.com
Nøklevann Camilla Gilbert Ødegård FAU-leder 2014/2015 cgo@rejlers.no 93028610
Oppsal Hallvard Lavoll B/U FAU-leder 2014/2015 hallvard@lavoll.no 93634354
Oppsal B/U FAU-nestleder 2013/2014
Rustad Roy Erling Karlsøen B FAU-sekr/Kont KFU 2013/2015 roy.karlsoen@gmail.com 90610002
Rustad Kathrine Remers Hanssen B FAU-nestleder 2014/2015 kathrinerh@gmail.com 92215748
Rustad Ann Catrin Henstein B FAU-leder 2014/2015 anncata@hotmail.com;	  faurut@osloskolen.no92215748
Skullerud Maria Guzman-Gallegos U FAU-leder 2013/2014 mariaguzmang0@gmail.com 93047096
Skøyenåsen Jacqueline Rose Areti Hamill Hansen U FAU-leder 2014/2015 jackiehansen@gmail.com 98084839
Skøyenåsen U FAU-nestleder 2012/2013
Trasop Helge Solheim FAU-leder 2013/2014 helge.solheim@hotmail.com 48011384
Trasop Britt Gjersem FAU-leder 2014/2015 britt.gjerset@vetinst.no
Tøyen Lára Samira Benjnouh B FAU-leder 2014/2015 lara.benjnouh@gmail.com 93926682
Tøyen Faridah Shakoor B FAU-nestleder 2013/2014 faridah@live.no 46341945
Vahl B FAU-leder 2013/2014
Vahl Karen Eliassen B FAU-nestleder 2013/2014 karen1986@hotmail.com
Vetland Kristin Sletten S FAU-leder 2013/2014 Kristin.sletten@hioa.no
Vetland Christian Waglen S FAU-nestleder 2013/2014 Christian.waglen@live.no
Vålerenga Enok Vatnar B FAU-leder 2014/2015 enok@vatnar.no 40222249
Østensjø Tommy Nysveen B FAU-leder 2013/2015 ostensjofau@gmail.com;	  tommy@nysveen.com
Østensjø Silje Just Clark B FAU-nestleder 2013/2015 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/Terje Andersen, rektor 
 

Tøyen skole er en 1-7 skole. Rektor har nylig tatt over ansvaret (1. august i år) og fungerer nå 
som leder for både Tøyen og Vahl skole (se referat fra vårt møte på Vahl skole tidligere i år). 
Tøyen skole hadde tidligere et rykte som hevdet at mye ble undervist i Urdu og Arabisk på 
skolen. Dette var nok sett i sammenheng med det generelt belastede dårlig rykte som området 
dessverre var belastet med. Mye har skjedd de senere år og dette har endret seg drastisk. I 
dag blomster skolen – på alle måter. 
  
5 års klubben er et beboerinitiativ som ble startet for 1 år siden. Målet til 5års klubben er å få 
flest mulig skolestartere som sogner til Tøyen å velge nærskolen. I fjor startet klubben med 11 
påmeldte. Antall deltakere økte i takt med at klubben ble kjent. I år hadde denne 22 deltagere 
ved oppstart. Målet er å ha alle skolestartere, som sokner til Tøyen, med på denne. Høsten 
2013 hadde skolen 40 skolestartere. I år var det 80, fordelt på 4 klasser. Det er et potensiale 
av 179 skolestartere til høsten 2015. 

Det er store forskjeller på elevgruppen ved skolestart, språk utfordringer og sosial interaksjon. 
Bærer preg av at deler av elevgruppen ikke kommer fra barnehager og har da ikke fått med 
nødvendig opplæring i lek, samspill og språk. 

Skolen har språkopplæring i fokus, hvor lesing og begrepsutvikling brukes i alle fag. I tillegg til 
språk og lesing holder skolen fokus på å få til ro og/orden og regning. 
NISK – holder 8 ukers intensivt norsk kurs for de svakeste elevene. Elevene deles opp i små 
grupper hvor målet er å styrke deres språkferdigheter i norsk. Elevene får styrket opplæring i 
språk, ord og begreper.  
Skolen er med i et forskerprosjekt styrt av Naturfagsenteret.  
Det er høy lærertetthet her og et godt utdannet personale. Skolevandring brukes aktivt av 
rektor og ledelsen –med grundig tilbakemelding etterpå.  
Det er stor mobilitet i området, og derav endringer i elevgruppene underveis i skoleåret. 
Krever mye av lærerne stadig å ta imot nye elever. 
  
Forventningsavklaring – både ovenfor elevene men også opp mot foresatte. Rektor har stor tro 
på å motivere elevene til å yte litt ekstra (kjærlig spark i rompa). 

Skolen samarbeider med Oslo Musikk og kulturskole. Alle elever fra 3. klasse og oppover lærer 
å spille på et instrument som en del av undervisningsopplegget. I tillegg tilbyr OMK diverse 
etterskoleaktiviteter (dans, drama, musikk, kunst mm) gratis til elever fra Tøyen og Vahl 
skole.  

Foresattgruppen deltar på utviklingssamtaler, men er ikke så aktive med på felles 
foreldremøter. Rektor tror det kan være en lur ting å bruke en form for kulturoversetter. 
Forklare hva foresatte inviteres til å engasjeres seg i og hvor stor betydning dette faktisk har 
(foresattes uvurderlige bidrag innen lokale sport og kulturelle tilbud). 

Skolens ledelse opplever et godt samarbeid med FAU. Driftsstyret fungerer bra, alle 
representanter stiller på møtene og er med å bidrar. Elevrådet er aktive. SMU er det som 
gjenstår nå og er naturlig neste steg. 

Om Aktivitetsskolen v/Sindre Andersen 
Det er gratis kjernetid på AKS på Tøyen, noe som har ført til kraftig økning i elevdeltakelse. I 
tillegg til gratis kjernetid tilbys elevene gratis aktiviteter i AKS tiden og 
ettermiddagskveldsaktiviteter (søker frivillighetsmidler). AKS har også et tett samarbeid med 
OMK. Aktivitetsskolen drar veksler på lokale krefter og aktivitetstilbudet i området/nærmiljøet. 
På denne måte har AKS klart å få inn de best blant de beste til å undervise. Det finnes 25 ulike 
tilbud for elevene ved skolen; dans, drama, capoeira, basket, taekwondo, turning, rugby, 
fotball, sjakk og koding for å nevne noen. Vi tør å påstå at vi har Oslos beste aktivitetstilbud 
for elevene.   



	  

Kulturkarusell fra skolestart, møte de samme voksne og de samme aktivitetene gjennom 
skoleløpet.  

Kommuniserer med foresatt gruppen via toveis sms, e-poster med ett tema, aktiv Facebook 
side hvor smakebiter fra ulik aktivitet ved skole vises. 
 
 
Informasjon fra UDE v/fung.Omr.dir. Bente Borrebæk: 
 
Bente innledet med å presentere seg selv, har vært rektor i 15 år og har fungert i denne 
stillingen nå i 3 måneder. Har rukket å besøkt samtlige skoler i gruppen både en og to ganger 
– er godt orientert om hver skole og området. 

Bente snakket varmt om viktigheten av at vi, foresatte, engasjerer oss i skolen og spiller på 
lag. Sammen skaper vi de gode relasjonene som gir elevene den trygghet som må på plass for 
at de skal kunne absorbere kunnskap og utvikle seg. 

Oslo standarden for skole-hjem samarbeid ble presentert og gjennomgått i hovedtrekk. En 
oppfordring om at hver og en tar rede på om denne er tatt i bruk på egen skole (for noen var 
dette ukjent men de fleste kjente godt til denne). 

Eksamensresultatene i norsk/regning ble gjennomgått – for Oslo, Nasjonalt og område B. En 
positiv utvikling for skolegruppen – forventning om at vi kan øke ytterligere, fra 3,4 til 3,6 
innen 2016. 

Kartleggingsprøver ble redegjort for. I tillegg ble det her informert om at alle skoler skal ha en 
oversikt over prøveløpet, liggende tilgjengelig på skolen hjemmeside eller Fronter (Its 
Learning). 

Ny skoleportal ble presentert – minosloskole.no. Kort om innholdet her sammenlignet med den 
forrige. 

Ny læringsplattform ble presentert – Its learning. Skal tas i bruk på samtlige Oslo skoler fra 
høsten 2015. Denne gir flere muligheter enn Fronter. 

Litt om rus (gjennomgås på 8 trinn) etter at dette var mye i media tidligere i høst. 

 
Åpen runde: 
 
Deltagerne: 
Ine Martinsen, leder FAU Bøler skole 
Inger Helene Frivik, leder FAU Gamlebyen skole 
Tuva Kagge, leder FAU Kampen skole 
Karine Ørnlund, leder FAU Manglerud skole 
Camilla G. Ødegård, leder FAU Nøklevann skole 
Hallvard Lavoll, leder FU Oppsal skole 
Lara Samira Benjnouh, leder FAU Tøyen skole 
Roy Erling Karlsøen, sekretær FAU Rustad skole 
Enok Vatnar, leder Vålerenga skole 
Tommy Nysveen, leder FAU Østensjø skole 
Silje Just Clark, nestleder FAU Østensjø skole 
 
10 av 19 skoler representert på møtet. 
 
 
 
 



	  

Spørsmål som kom opp: 
Hvordan unngå at de samme sakene kommer opp år etter år? 
Her ble det vist til brosjyrene som Oslo KFU har produsert, ligger tilgjengelig også på nett. Mye 
er samlet her.  
Forslag fra Rustad skole – la FAU representantene jobbe i forskjellige arbeidsgrupper knyttet 
opp mot den enkeltes engasjement. Fokuser på få saker og følg disse tettere for å få 
gjennomført. 
 
Samfor ble nevnt i forbindelse med aktiviteter som avslutningsball og fester (rus og 
kriminalitetsforebyggende). Brosjyre ble delt ut. 
 
Innslag av FAU arbeid og foresatt engasjement: delta på møte som holdes for kommende 
skolestartere, bruk muligheten til å «selge inn» fordelene med å engasjere seg og gjerne påta 
seg verv. Husk også at det er rektor som er ansvarlig for opplæring av FAU så be gjerne om at 
rektor selger dette inn på samme møte. 
Minner også om at det kan være lurt å hospitere i et annet FAU. Bruk kontaktlisten som ligger i 
referatet. 
 
 
Oppdatering fra Oslo KFU 
 
Gjennomgang av informasjonsskrivet som Oslo KFU sender ut. Samtlige bekreftet at de mottok 
og leste dette.  
 
Minnet om Samfor sitt seminar som kommer i februar – «Bry deg». Invitasjon kommer. 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
Neste skolemøte: planlegger vi å holde sammen med gruppe A, i februar – mulig det blir 
på Seterbråten skole. Vi deler da deltagerne inn i barneskole og ungdomsskole grupper (1-10 
skolene velger seg gruppe dersom de ikke får til å stille med flere representanter og da deltatt 
i begge grupper). 
Samtlige ble bedt om å komme med forslag til ønskede diskusjonstema – eller 
oppdatering/inspirasjon/påfyll – til neste møte. Forslag og innspill sendes Vickey Bonafede. 
 
 
Påfølgende møte er berammet til torsdag 16.april på Jordal skole i tiden 18-20 
Oppdatert info om møtedato/tid vil komme. 
 
 
Om noen har spørsmål til referat og de enkelte punktene kan det tas kontakt med 
Referentene. 
 
 
Referenter, Lara Samira Benjnouh (Tøyen skole, FAU) og Vickey Bonafede 


