
   REFERAT 
   OMRÅDEMØTE FOR SKOLEOMRÅDE C, Oslo 
   HAUGENSTUA SKOLE, 23.04.07 

Tilstede:  
Inviterte  Bjørn Indrelid, områdedirektør (UDE) 
   Mette Gaarder (UDE) 
Skoleledere/  
KFU/FAU-ledere Totalt 23 personer 

Meldt forfall:  
Skoleledere  Bryn, Høybråten, Jeriko, Skjønnhaug, Stasjonsfjellet og Tveita. 
FAU-ledere  Bryn, Gran, Høybråten, Stovner, Trosterud, Tveita og Vestli. 

Tema for møtet: GRORUDDALSATSINGEN 

   Velkommen v/Kari Gjersum 
• Til dette områdemøtet i skoleområde C har KFU invitert skoleledere og FAU-

ledere samt ny områdedirektør og ansvarlig for gjennomføring av Groruddals-
satsingen. 

• KFU har ansatt sekretær i 20% stilling. Mona Bendixen (Gran skole) er ansatt i 
stillingen. Saker til KFU kan mailes til post@oslokfu.no. 

Områdedirektøren Nytt fra områdedirektøren v/Bjørn Indrelid  
• Bjørn Indrelid er foreløpig vikar i stillingen etter Torbjørg Jordamo Pleym fram 

til stillingen blir fast 1.8.07. BI har lang erfaring med skoleledelse, nå sist fra 
Lambertseter skole. 

• Alle Oslo-skoler er nå Innsiktskoler og alle har tilgang til Fronter.  
• Utfordring i at ikke alle elever gjennomfører et trettenårig skoleløp. Spesielt 

minoritetsgutter fullfører ikke videregående, opptil 40% enkelte steder.  
• Norske elever/foreldre er blant de minst motiverte i Europa. 
• Samkjøring av undervisningsmetoder i barnehage og skole er forventet å gi 

bedre læringskurve. 
• Hellerud videregående skole skal utvikles til å bli et realfagssenter. 
• I Groruddalssatsingen er bl.a. nye Rommen skoler og Gran skole 

kunnskapssentre. Syv andre skoler i området har utvidede tilbud fra høsten av. 
• Flere lærere gir ikke nødvendigvis bedre karakterresultater.  
• Ansettelse av nye rektorer og lærere pågår nå. I Oslo skal 25 skoler ha ny rektor. 

Få søkere til lærerstillinger innen realfag- og språk. 
• I Oslo har hver tredje elev minoritetsbakgrunn, dog noe ujevnt fordelt over byen. 
• Målsetninger for skolene: Alle elever skal ha gode og trygge oppvekstvilkår, 

tilpasset opplæring, godt læringsutbytte og god kontakt hjem/skole. 
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• Årsmelding for Oslo kommune Utdanningsetaten (UDE) er publisert på:  
www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no, se Kvalitetsportalen Oslo. 

Temaforedrag  Groruddalsatsingen v/Mette Gaarder  
• Regjeringen og byrådet i Oslo inngikk 11. januar 2007 en intensjonsavtale om et 

samarbeid om Groruddalen for tiårsperioden 2007-2016. Mandatet ble under-
skrevet av Helen Bjørnøy og Peter N. Myhre. Hovedmålet er en bærekraftig 
byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet og samlet sett bedre 
levekår i Groruddalen.  

• Det fjerde programområdet: Oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og 
inkludering. 

• Økonomiske rammer for prosjektet gjennomgått. 
• Utfordringer i Groruddalen: Å få til en balansert utvikling av befolkningens 

levekår. I dag høy arbeidsledighet, mange har lav utdannelse, m.m. Ønsker å 
styrke folks identitetsbevissthet og evne til å skape sin egen virkelighet. 

• Hovedmål: Bedre levekår, skole og oppvekst, kultur og nærmiljø, samt å styrke 
inkludering gjennom medvirkning, deltagelse og frivillig innsats. Innsatsen skal 
bidra til å utvikle og styrke bydeler og skole, også etter at satsingen er over. God 
skolegang skal eksempelvis igjen bidra til at flere fullfører videregående skole. 

• Én skole i hver bydel skal utikles som kunnskapssenter. Disse får totalt  
9,5 mill. kr i 2007):  
 Bydel Alna  Gran  
 Bydel Bjerke  Veitvedt  
 Bydel Grorud  Romsås-skolene 
 Bydel Stovner  Rommen 

• Ytterligere 11 skoler har utvidet tilbud: Åpent til kl. 17, gratis skolefrokost m.m. 
• Totalt 16 000 elever i Groruddalen.  
• Erfaring fra skole-/hjemarbeid – foreldre kommer når de vet hvorfor. God 

kommunikasjon med hjemmet viktig. Smestad voksenopplæring utarbeider 
planer for samarbeid mellom hjem/skole. 

• Andre VOKS-prosjekter (voksenopplæringen): Fokus på fysisk fostring (Bjerke) 
og kulturhus under planlegging (Rommen). 

• Groruddalsatsingen skal gi et ekstra løft til skolene og er ikke ment som 
ordinære midler. 

• MG delte ut Groruddalssatsingen – tiltak for 2007. 

KFU   Avslutning v/KFU-leder John Sørland (Ekeberg skole) 
• Første besøk som ny KFU-leder (etter Kjersti Falch, Midtstuen skole) i skole-

område C. 
• Kort gjennomgang av hvilke saker KFU arbeider med og hvilke arbeidsgrupper 

KFU sitter i (eks. SAMFOR, Psykisk helse i Oslo-skolen m.m.) 
• For informasjon om KFU: www.oslokfu.no. 

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no
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   Mona Bendixen (referent) 
   Oslo, 1. mai 2007


