
   REFERAT 
   OMRÅDEMØTE FOR SKOLEOMRÅDE C, Oslo 
   STIG SKOLE, 11.01.07 

Tilstede:  
Bakås FAU  Arvid Fjæren 
Ellingsrudåsen FAU Anne-Lise Drægni 
Ellingsrudåsen FAU Camilla Horten 
Ellingsrudåsen FAU Thomas Bache 
Furuset FAU  Kelly Hunter 
Gran FAU/KFU Mona Bendixen 
Haugerud FAU/KFU Kari Gjersum 
Haugerud FAU Inger Merete Jordhøy 
Lutvann FAU  Zahir M. Khan 
Stig FAU  Magnus Vik Lagerberg 
Stig skole, rektor Jan-Erik Ruud 
Utdanningsetaten Torbjørn Jordamo Pleym 

Forfall:  
KFU   John Sørland 

Tema for møtet: Skole-/hjemsamarbeid 

Innledning v/Kari Velkommen 
   KFU har denne gang invitert FAU-ledere i området til å diskutere hvordan vi  
   kan legge opp til et best mulig samarbeid mellom hjem og skole. 

Områdedirektøren 
v/Torbjørg  Hva er et godt samarbeid mellom hjem og skole? 

• Gjennomgikk de formelle føringene som skole-/hjemsamarbeid. 
• Alle skoler skal ha en plan skole-/hjemsamarbeid. Det blir nå oppfordret til at  

denne revideres årlig og publiseres under skolens hjemmeside. 
• Eks. på en rekke prosjekter som skal fremme samarbeidet. 
• Fleksibel skolestart skal ordinært gjennomføres skoleåret 07/08, men her er  

det noe variasjon. 
• Aldersblanding forsøkt som metode. 
• Norsk som andre språk ut – inn for tilpasset norskopplæring med felles læreplan  

i norsk. Mål: Strategisk plan (muntlig, skiftlig, regne og digital kjennskap), bedre  
kunnskaper i fag samt at flere elever skal fullføre og bestå trettenårig skolegang.  

KFU v/Mona  Samarbeid sett med foreldreøyne. 
• Skolen har ansvaret for at det legges til rette for samarbeid. 
• Samarbeid mellom de voksne skal være et forbilde for elevene. 



!  2

• Er samarbeidet om den enkelte elev preget av monolog eller dialog? 
• Blir foreldrene tatt i betraktning når foreldremøtene skal arrangeres? 
• Foreldre kan mer enn å bake kaker og trakte kaffe... 
• Blir skolen brukt som et sosialt samlingspunkt etter skoletid? 
• Oslo KFU ble opprettet i 1998. Et KFU er et formelt organ, til støtte for  

FAUene og ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng. 
• Hva kan gjøres for at flere foreldre skal delta aktivt i skolesammenheng? 

Diskusjon  Hva fungerer godt på vår skole? 
   Hva kan bli bedre? 
   Hva forventer skolen av FAU? 
   Hva forventer foreldrene av FAU? 
   Hvordan engasjere flere til å bli med i FAU? 
  

• Viktig å begynne med personlig kontakt. Definere ansvar i forhold til verv. 
• FAU-rep. må legge til rette for god kommunikasjon mellom foreldrene. Dette  

gjøres bl.a. gjennom sosiale arrangementer. Være en brobygger. 
• FAU-rep. bør kontakte foreldre som ikke møter på foreldremøtene og finne ut  

hva som skal til for at de skal komme. Var informasjonen som ble gitt tydelig  
nok? 

• Lærerene kan ikke ta ansvar for miljøet omkring skolen, viktig å støtte lærerene. 
Ikke snakke negativt om skolen hjemme. 

• Elever har problemer – de er ikke problemelever. 
• «Samspillet» - utgitt av Fug, skal prøves ut ved en skole i området. 
• To skoler har positive erfaringer med organiserte vennegrupper. Dette forutsetter  

velvillig innstilte lærere som legger forholdene til rette. 
• Én skole har arrangert datakurs for foreldre, noe som gjør det lettere å følge med  

elevenes utvikling på skolen gjennom Fronter. 
• Ved én skole i området har klassekontaktene ansvaret for å arrangere én sosial  

begivenhet for sin klasse hvert halvår. 
• Tema for foreldremøtene planlegges fram i tid i samråd med foreldrerep.  
• Å besøke klassen i skoletiden kan gi aha-opplevelser... 
• Det var stor enighet i gruppen om at to trettiminutters foreldresamtaler i året er 

for kort tid. 
• Samarbeid med hjemmet er ikke en obligatorisk del av lærerutdanningen og de 

   som velger å bli lærere ofte velger utdannelsen fordi de ønsker å arbeide med  
   barn – ikke voksne. 

• Foreldre med bakgrunn fra andre land, har ofte ikke samme kultur for deltagelse  
i skolen. Man kommer for å få informasjon, ikke for å stille spørsmål. 

   For noen har en skriftlig avtale mindre verdi enn en muntlig. Gode resultater  
   oppnås der skolen ringer hjem til foreldre og inviterer til foreldremøtene. 
   Ofte fedrene som stiller på foreldremøtene, da de snakker best norsk. Samtidig er  
   det mødrene som har det daglige ansvaret for oppdragelsen.  
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Avrunding v/Kari Minner om inspirasjonsseminar for FAU-ledere arrangert av KFU i  
   Udanningsetatens lokaler i Strømsveien 102, den 31.01.07.  

   Mona Bendixen, referat


