
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE C 

Tid:  Onsdag 21.januar 2009 kl 19.00–21.00 
Sted:  Ellingsrudåsen skole 

Til stede: 
FAUere: Anna Søderstrøm (Trosterud), Mette Jørgensen (Trosterud), Jarle Slåen (Lindeberg), 
Ståle Hestdal (Ellingsrudåsen), Frode Hjelde (Rommen), Erik Olsson (Tveita) 
Oslo KFU: John Sørland og Camilla Horten 
Meldt forfall: Karoline Slaatum (Haugen), Hilde-Marie Branas (Stasjonsfjellet), Ann Kristin 
Sagmoen (Haugerud u.skole), Hege Svendsen (Vestli), Mona Sannerud Moe (UDE, fysisk 
aktivitet) 
Ikke møtt: 14 skoler 

Det er svært ønskelig at den enkelte skole gir tilbakemelding vedrørende oppdatert 
informasjon om FAU-ledere. Gis til camilla.horten@gmail.com   

1. Velkommen og presentasjon: 
  
Presentasjon av Ellingsrudåsen skole 
1.-7.trinns skole. En fargerik forsamling av 400 elever.  Er med i prosjektet ”Utvidet 
skoledag”. Flott uteområde, med marka, ballplass, ballbinge, skøyteis, akebakker etc. 

Litt om FAU på Ellingsrudåsen skole 
Møter 7 ganger i året, pluss møter i diverse komiteer og utvalg.  
Gjennomfører faste aktiviteter hvert år: Karneval, disco, 7.kl-ball, 17.mai arr, etc  
Utfordringer: 
Hjem/skole-arbeid, informasjon, foreldreengasjement. 

2. Nytt fra KFU v/leder John Sørland 
Kurs for FAU-ledere avholdt 2 ganger høsten 2008. Ønsker å fortsette med kursing av FAU-
ledere da det stadig er skifte og nye, uerfarne FAU-ledere på plass. 
Se mer informasjon om Oslo KFU på :  www.oslokfu.no  
Sekretær i Oslo KFU (Una Thoresen Dimola, e-post: utd@oslokfu.no ) er i arbeid. 
Rekruttering til Oslo KFU pågår. Medlemmer fra skolegruppene oppfordres til å stille opp. 

Oslo KFU deltar for tiden i følgende arbeidsgrupper: 
- "Psykisk helse i Oslo-skolene" og ”Referansegruppen i spesialundervisningsprosjektet” tas   
   hånd om av skolegruppe C. 
- SAMFOR (Tverretatlig organ innenfor rusforebygging). Deltagelse fra skolegruppe A. 
- Groruddalssatsingen (Gruppe C) 
- Det jobbes også med en gruppe som skal håndtere spørsmål vedrørende minoriteter. 

3. Nytt fra utdanningsetaten 
- Satsing på Grunnleggende ferdigheter! Videre fokus på dette i 2009! 
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- Økonomiske rammer:  
Budsjettforslaget 2009 er på 9 milliarder- og er det største noensinne.  
En stor utfordring de nærmeste årene er elevtallsøkningen. Å utnytte eksisterende skolebygg 
og investere i nye anlegg blir helt sentralt.  
Rehabilitering/oppussing foregår fortløpende etter en prioritert liste. 

4. Kveldens tema: Groruddalsprosjektet – Mål for kvelden 
To av møtets deltakende skoler er med i Groruddalsprosjektet  (Rommen og Ellingsrudåsen) 
Det ble derfor kort orientert om Groruddalsprosjektet – 2007-2016, og om satsingsområdene 
”Utvidet skoledag” (11 skoler utpekt) og Kunnskapssentrene (4 stk – èn i hver bydel i 
Groruddalen). Informasjon finner dere på www.ude.oslo.kommune.no  

Det ble orientert kort fra telefonsamtale 21/1 mellom UDEs Mette Gaarder (MG)og Oslo 
KFUs Camilla Horten: 

- MG/UDE er opptatt av at skolene oppnår gode resultater i basiskunnskapene. 
Resultattall. 

- Har ingen rapporter/idèhefter som forteller om gode/effektive tiltak som skolene har 
gjort for å heve resultatene. Oslo KFU ytret ønske om at det lages en slik rapport, slik 
at alle skolene har mulighet til å velge tiltak som kan egne seg for sin skole.  

- De 11 skolene som er plukket ut til å være en del av prosjektet ”Utvidet skoledag” vil 
høyst sannsynlig få utdelt midler i 4 år (2007-2010). Deretter vil plangruppa for 
Groruddalssatsingen vurdere på nytt hva/hvor man skal prioritere de neste 6 årene. 

- Kunnskapssentrene har heldagsåpent tilbud, med tilbud om skolefrokost, åpent 
bibiliotek, leksehjelp fram til kl  20.00, aktivitetstilbud etter skoletid etc. Disse 
kunnskapssentrene fungerer godt, og er et tilbud til skolens elever. Kunnskapssentrene 
er åpne for elever fra andre skoler om bydelen velger å arrangere noe for alle.  

- MG/UDE vil ikke legge noen føringer på skolene om de ikke kan vise til gode 
resultater. Det er opp til hver enkelt skole å legge til rette for at de gode resultatene 
oppnås. 

- På spørsmål om hva FAUene kan gjøre i forhold til satsingen er svaret: FAUene kan 
diskutere hva de ønsker med leksehjelp, hvordan den bør organiseres, finne kreative 
løsninger på leksehjelp, og ellers være kreative i forhold til å skape aktiviteter som gir 
gode resultater i basiskunnskapene – først og fremst lesing. 

Altså; Her blir det ikke bedre enn det FAU-ene og skolene gjør sammen! 

Så til temaene: 
Leksehjelp: 
FAUenes opplevelser av leksehjelp: 
- Alle tilstedeværende skoler tilbyr leksehjelp – praktiseres noe forskjellig 
- Flest elever deltar på de yngste trinnene, siden avtar det oppover i trinnene. På 

ungdomstrinnene er det på enkelte skoler ingen på leksehjelp. 
- Tilbakemelding om at interesserte voksne/pedagoger,  som bryr seg om elevene,  gjør 

at barna syns det er givende å være der. Uinteresserte voksne skaper dårlig 
engasjement og uro blant elevene. 
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- 5.-7.trinn starter ofte med mange påmeldte, men stort frafall etterhvert. Noen skoler 
har frivillig oppmøte, andre skoler har skriftlig påmelding og oppmøteplikt – men 
fravær blir sjelden ført. 

- Skolene bruker mye ressurser på få elever (gjelder de høyeste trinnene) 
Oppfordringene til FAUene (på barnetrinnet og ungdomsskolen): 
- Diskuter temaet leksehjelp på neste FAU-møte – en oppsummering av resultatene av 

diskusjonene tas på  neste møte i skolegruppe C. 
- På foreldresamtaler bør/skal læreren anmode foreldre om å ha barnet sitt på leksehjelp 

når læreren mener dette er nødvendig for bedre læring.  
- Når barnet er påmeldt leksehjelp, er det oppmøteplikt. Fravær registreres. 
- Skolen bruker mye ressurser på leksehjelp og det er viktig at denne ressursen brukes 

effektivt. 
- Skolen må bruke pedagoger og/eller andre voksne som bryr seg og som engasjerer. 

Ha leksehjelp som tema på et KFU-møte senere. 

Fysisk aktivitet  
UDE har engasjert Mona Sannerud Moe (MSM), fra Norges idrettshøyskole, til å bidra til å 
øke den daglige fysiske aktiviteten til elevene i Osloskolen. (ingen av møtets deltakere kjente 
til tilbudet).Mona måtte dessverre melde avbud til møtet, men en kort orientering om hennes 
rolle ble gjort av Camilla: 

- Tilbyr kurs og veiledning i bruk av fysisk aktivitet som metode i andre fag og som 
metode for systematisk å trene sosiale ferdigheter 

- Tilbudet tilpasset trinnene 
- Varighet 1,5 – 3 timer i personalets møtetid 
- MSM er tilgengelig for skolene og SFO ma, ti og to 
- Kan kontaktes på mona.sannerud.moe@nih.no 23252087 
- Tilbudet varer fram til juli 2009 
- Regjeringen har foreslått å øke timetallet til fysisk aktivitet på mellomtrinnet med to 

uketimer høsten 2009.  
Fysisk aktivitet skal være en del av den obligatoriske skoleplikten, men tiltaket er ikke en 
utvidelse av kroppsøvingsfaget. Det skal ikke fastsettes egne kompetansemål, men aktiviteten 
vil kunne støtte opp under kompetansemål i fag. 

FAUenes opplevelser av fysisk aktivitet i skolen: 
- Noen skoler har utvidet midttime, med tilrettelagt for fysisk aktivitet (utstyr, fordeling 

av trinnene til forskjellige områder i skolens område etc.) Fungerer delvis 
- Noen skoler har fysisk aktivitet i fag; for eksempel i naturfagtimer, engelsktimer, 

mattetimer. Lite fokus. 
- For lite aktivitet blant elevene 
- Erfaringer fra dagens ordning er at de eldste elevene ”henger” i friminuttene. 
- Kroppsøving er et fag som det også ble satt en finger på; mye dårlig innhold på 

gymtimene (gjelder mellomtrinnene først og fremst), mye skulking, dårlig med dusjing 
(!), uengasjerte lærere etc. 

Oppfordring fra FAUene: 
- Mer fysisk aktivitet på skolene 
- Bedre organisering rundt fysisk aktivitet 
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- Krever ansatte på skolen som ivrer for fysisk aktivitet og som kan lage gode opplegg 
for at det skal fungere.  

- (Kroppsøving: Diskuter i FAUene temaet dusjing! Hvorfor dusjer ikke elevene? Kan 
man pålegge elevene å dusje? Læreren følge opp elevene i garderoben? Bedre opplegg 
i timene! ) . 

- Oppfordre skolen til å invitere MSM til kursing i tilrettelegging for fysisk aktivitet 
Temaet fysisk aktivitet og/eller kroppsøving kan være et tema på et KFU-møte senere. 

Aktiviteter etter ordinær skoletid (i SFO-tid): 
FAUenes opplevelser av aktivitetstilbudet: 

- SFO er blitt flinkere til å skape aktiviteter – både kulturelt og fysisk.  
- SFO har forholdsvis kort tid å gjøre mye av dette, da det etter skoletid er spising, fri 

aktivitet og aktivitet. Innimellom der blir barna hentet til forskjellige tider. 
- Mellomtrinnet har lite eller ingen tilbud så sant de ikke er tilknyttet et 

kunnskapssenter. 
- Noen har kortvarige kurs som f.eks; hip-hop, dans, matlaging, 
- Vanskelig å få inn personer fra bydelen, organisasjoner, idrettslag, foreldre til å bidra 

med aktiviteter 
- Ekstratilbud koster ekstra, men viktig å ha tilbudet for de som er villig til å betale. 

Oppfordring fra FAUene: 
- Se flere og nye muligheter etter at SFO ble lagt til Utdanningsetaten igjen. 
- Jobbe for å få til en god heldagsskole!! Se på hva svenskene får til. 
- Langsiktig skoleplanlegging av politikere – ikke korttenkte prosjekter som kommer 

dumpende og som man ikke har fagpersoner til å følge opp (for eksempel fysisk 
aktivitet fra høsten 2009). 

- Dra nytte av foreldre, bydel, idrettslag og andre lokale krefter. Mye innsatsvilje og 
tålmodighet må til for få til gode aktiviteter. 

- Bedre samarbeid hjem/skole 
- Bedre informasjonsflyt 

Aktivitetstilbud og samarbeid på tvers av etater og org.  kan være tema på et KFU-møte 
senere. 

5. Kandidater til Oslo KFU og skolegruppe C 
Deltakerne på dette møtet ønsker gjerne å bidra i skolegruppe C, men ingen ble valgt fast til 
dette nå. Camilla Horten tar kontakt med FAU-lederne om hun trenger råd og forslag.  

6. Temaforslag og tidspunkt neste møte 
Det var enighet om å fortsette med slike møter i skolegruppe C. Neste gang ønskes tema: 
”Klasse- og skolemiljø – hva kan gjøres for å skape bedre disiplin og læringsmiljø”. Møtet 
avholdes i slutten av mars og det ønskes at skoledirektør Bjørn Indrelid og/eller en annen 
person som har gode erfaringer rundt dette temaet blir invitert.  Tips tas imot. Camilla Horten 
sender innkalling. 

Takk til alle som møtte opp for et inspirerende møte og nyttige innspill! 

Oslo, 21.01.09 



Camilla Horten


