
Referat KFU-Område B   

Dato 28.april 2016  

Sted Høyenhall skole   

  

Velkommen og kjapp gjennomgang av plan for møtet. Presentasjon 

av vertsskolen   

ved rektor Anne Nyland og FAU representantene Torgeir Waterhouse (leder i driftsstyret) og Paal 
Saastedt (nestleder FAU)  

Informasjon fra rektor om Høyenhall skole   

• Litt generell informasjon om skolen   
• Rektor påpeker at de er opptatt av et godt samarbeid med FAU.   
• Det er opprettet månedlige uformelle møter med rektor og FAU ledelse.  
• Foreldre og skole har samarbeidet om en ny tiltaksplan mot mobbing.  
• Skolen er 50 år i år, og FAU er med i planleggingsprosessen av dette jubileet.  
• Det er et godt samarbeid mellom skole og foreldre i SMU.   

Informasjon fra FAU  

FAU overordnede rolle er å sikre og bidra til god trivsel for elevene i skolehverdagen og et godt 
samarbeid mellom skole og foreldre.  

Saker FAU jobber med   

• Satt ned en egen foreldregruppe som jobber med pre og pro aktive tiltak mot mobbing, bla 
handlingsplan mot mobbing  

• FAU har jobbet mye med å forbedre utearealet   
• Har melkeordning og fruktordning som FAU driver, som akkumulerer et overskudd hvert år 

som gis tilbake til skolen i form av gaver. Et nylig eks på gave er lydbøker gitt til å bruke i 
spisefri på småtrinnet.  

• FAU er opptatt av at det hele tiden skal være det beste læringsmiljøet for elevene, og har 
derfor et fokus på vikarbruken på skolen. FAU får mange henvendelser om dette fra foreldre.    

Det er nå et godt samarbeid mellom skole-foreldre, men det har kommet etter mange års innsats.  
FAU har et FAU styre samt forskjellige arbeidsgrupper bla «mobbegruppe» utegruppe, trafikk gruppe.   

FAU representantene påpeker at det viktigste for et godt foreldre-skole samarbeid er å anerkjenne 
de forskjellige rollene man har og det aller viktigste er kommunikasjon, snakke sammen også i 
uformelle møter og prøver å løse uenigheter på lavest mulig nivå hvis mulig.   

  

Oppdatering/info fra etaten v/områdedirektør Bente Borrebæk (se presentasjon)  

Informasjon om It`s Learning fra Kampen skole ved rektor Jack og lærer Hege Posaas   

• Viktig med innhold på portalen og tilgjengelighet for å få foreldre til bruke den  



• Viktig å lære opp en lærer på hvert trinn for å oppdatere portalen   

• Det er opp til hver skole hvor aktiv den nye portalen brukes. Tilbakemeldingen fra de 
oppmøte FAU på møte viste at det er store variasjoner mellom skolene.  
  

Elevundersøkelsen   
• Elevundersøkelsen blir foretatt fra 5 trinn. Det er viktig å påpeke at dette er elevenes 

stemme   
• Område B har liten variasjon i indeksene fra 2014.   

9 89% motivasjon  
9 89,8 % på trivsel  
9 76,8% faglig utfordringer   

Område direktør forventer at alle rektorer vet hvem som er utsatt for mobbing!  

Evaluering av AKS   

• 94 kommunale AKS i Oslo  
• 74% av alle foreldre er fornøyde med AKS. Det er stort sett et bredt tilbud dog forskjellige 

læringsstøttende aktiviteter på de forskjellige skolene  
• Denne undersøkelsen skal gjøres tilgjengelige for foreldre og gjennomgås på FAU møte  

  
Endringer av inntaksområder   
Redegjørelse for endringer og prosedyre/rutiner rundt høringer. (se presentasjon)  
Tilbakemelding fra FAU-ene: Misnøye med tidvis knappe høringsfrister og med det ikke så reelle 
muligheter til å utarbeide gode og samkjørte høringsuttalelser. Enkelte savner også svar på innspill 
som er gitt.  
  
Oppdatering av Oslo KFU område B  

• Leder av skolegruppe B, Inger Helene Frivik, oppfordret til å gå inn på oslokfo.no for 
oppdateringer, informasjon og kalender med møter etc.  

• It`s Learning og skoleplattformen har for stor variasjon i innhold mellom skolene. Det er 
ønskelig at område B melder inn et ønske om minstekrav om mer innhold og felles 
retningslinjer for alle skoler.   

• Det er ønskelig med møter på tvers av skolegrupper med arbeidsgrupper med forskjellige 
temaer for å diskutere og drøfte saker og problemstillinger slik det ble gjort på et tidligere 
møte på Stenbråten skole.  

• Det er også ønskelig med et møte til før sommeren hvor det er rom for mer diskusjoner og 
utvekslinger av erfaringer mellom de forskjellige FAUene. Møteinnkallelse blir sendt ut.  

  

Referent Annette Torgunrud Kristensen og Jan-Erik Kristiansen FAU Høyenhall skole   

  


