
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE C

Tid: Onsdag 20.januar 2010, kl 18.30 – ca 21.00
Sted: Bryn skole

Til stede (merket ”X”, fravær merket med ”F” = fravær og  ”FM” = fravær meldt).
Skole/etat Namn Stilling e-mail

Utdanningsetaten Bjørn Indrelid Områdedirektør bjorn.indrelid@ude.oslo.kommune.no X

Oslo KFU John Sørland KFU leder john.sorland@oslokfu.no X

Bestum Frode Thorstad Foreleser/lærer X

Baksås Christine Johnsen FAU-leder christine.johnsen@gmail.com F

Bryn Gro Barreng Rektor Gro.Barreng@ude.oslo.kommune.no X

Bryn Vickey Bonafede FAU leder/KFU 3bona@online.n  o  X

Ellingsrud Tanja Krosby Aalmo FAU leder tanja.krosby@gmail.com X

Ellingsrudåsen Louise Vangen FAU-leder louise.vangen@entercard.no F

Furuset Kelly Hunter FAU-leder furutsetskolefau@yahoo.no F

Gran Osman Jaber FAU-leder tewkel@hotmail.com F

Haugen Karoline Slaatum FAU-leder karsla@bbse.no

Haugenstua Eva Davidsen FAU-leder eva.davidsen@ahus.no F

Haugerud Ann Kristin Sagmoen FAU leder ann.kristin.sagmoen@konecranes.com X

Haukåsen Ikram Ahmed FAU leder Ikram.ahmed@getmail.no X

Høybråten Anne-Lise Linja FAU-leder annelise@dolphinics.no F

Jeriko Morten Fransrud FAU-leder morten@trafikkforum.no F

Lindeberg Willie Berntzen FAU-leder fau.styret.lindeberg@gmail.com F

Lutvann Jan Georg Flinstad FAU-leder jangeorg.flinstad@aexp.no F

Nordvoll nordvoll@ude.oslo.kommune.no F

Rommen Frode Hjelde FAU-leder jobbsk@yahoo.no F

Sedsvoll F

Skjønnhaug F

Stasjonsfjellet Hilde-Marie Branæs FAU-leder hilde-marie.branas@fad.dep.no FM

Stig F

Stovner Steinar Aune FAU-leder steiaune@online.no F

Tokerud Bente Sandem FAU-leder bente-sandem@hotmail.com F

Trosterud Henrik Cafer Cenar FAU-leder hcc@fad.dep.no F

Tveita Erik Olsson FAU-leder erik.olsson@dnbnor.no F

 Vestli Hege Svendsen FAU-leder svendsenhege@hotmail.com  F

Distribusjon: Via e-post til respektive FAU-ledere. 
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Presentasjon av Bryn skole (Vertsskole)

Bryn skole er en 1 – 7 trinns skole med ca 360 barn og et personale på rundt 50. Skolen 
har i tillegg tre bydekkende spesialgrupper, en for elever med autisme (Villaklassen), en 
for elever med generelle lærevansker (Spesialklassen) og en mottaksklasse. Tilhold i 4 
bygninger hvorav hovedbygget er den gamle opprinnelige skolen med sine to flotte 
sveiservillaer frittliggende i flukt med nedre skolegård. Nytt bygg ble oppført i overkant 
av eksisterende bygg for drøye 10 år siden. Villaklassen har tilhold i en av to flotte 
sveiservillaer, den andre benyttes av Aktivitetsskolen. Undervisningsrom er fordelt på 
gammelt og nytt bygg med en egen administrasjonsfløy.

Bryn skole har flotte uteområder. En stor kunstgressbane, Brynbanen, ligger rett bak 
skolen. Der ligger også ballbingen som benyttes flittig. I tillegg er det fotballbane og 
lekeplass i Lunden, og vide og store grøntområder rundt skolen. Skolen har også Oslos 
eldste skolehage i nær tilknytning. Elevene på Bryn har dyrket denne skolehagen siden 
1907.

”Felles opplevelser gir læring og glede” er Bryn skoles visjon. Skolen ønsker å oppleves 
som et trygt og inspirerende lærested. 

Skolen har god plass til elever og aktiviteter, både ute og inne. Bygningene er vakre og 
nyoppusset. Miljøet fremstår som estetisk, ryddig og velholdt. Skolen har nytt datautstyr 
med prosjektor og digitale tavler i alle klasserom. Skolen har også datarom med 25 
datamaskiner. Alle grupperom, og biblioteket er også utstyrt med datamaskiner. 
Internett via fiberlinjer. Ellers har skolen godt utstyrte spesialrom og klasserom.

Bryn skoles satsningsområder: Spesielt fokus på norsk, matematikk, engelsk, IKT, 
uteskole og fysisk aktivitet, fleksibel skolestart og aldersblandede grupper i 1. og 2. 
klasse. I alle satsingsområdene er tilpasset og tilrettelagt undervisning et 
gjennomgående tema. I tillegg har skolen en god sosial lærerplan som gjennom flere år 
har ivaretatt arbeidet mot mobbing, vold og rasisme. Elevene kan også glede seg over 
skolens samling av god billedkunst som nå er systematisert i et eget undervingsopplegg. 

En viktig satsing på Bryn er å gjennomføre fellessamlinger med hele skolen – Postitivt 
Skole Miljø (PSM). En fredag i måneden samler vi alle skolens elever til felles sang og 
opplevelser i gymsalen.

Hver vår og hver høst ved skolestart, samles alle elevene ute i skolegården til felles 
danseopplevelser.

Skolemekling

S -sosial 
K -konfliktløser
M -modig
Skolemegling ble en del av Bryns skoles hverdag i 2000/2001 og ivaretas av elever på 
7.klassetrinn.

Innkalling
Ingen bemerkninger til innkallingen.



KFU

Oppdatert WEB-side: www.oslokfu.no 
Sekretær i Oslo KFU er Heidi Grymyr, e-post: heidi@oslokfu.no.

Det ble gitt en kort informasjon om bakgrunn for møte samt skolegruppenes oppbygging.
- Skolegruppene – oppbygging A-F

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, drøfte felles utfordringer.

Kort presentasjonsrunde med bakgrunn og engasjement:

Tanja (Ellingsrud b.skole) – opptatt av Natteravn, hvite busser (Early Years ved 
Bakås)

Ann Kristin (Haugerud ung.skole) – brenner for det faglige – læring.

Frode (Bestum) – jobber som lærer og skal nå starte med Early Years.

Ikram (Haukåsen spes.skole) – alle elever har IOP`er – opptatt av ivaretagelse av 
dette. Herunder usikkerhet rundt midler til fysio/ergo.

John (KFU og FAU ved Brannfjell skole) – engasjert foreldre siden 2001. Minner om 
FUG.no – her ligger mye viktig info til oss alle.

Vickey (Bryn b.skole) – brenner for det gode skole/hjem samarbeidet med synlig 
foreldre engasjement, trygg skolehverdag og inkludering.

Bjørn (Område.dir skolegruppe C) – presiserer at vi alle er velkommen til å ta kontakt 
med han og søke råd om vi opplever at vi står fast/har forsøkt løsninger som ikke 
fører frem/opplever å ikke få svar (klare svar). 

Utdanningsetaten

Bjørn Indrelid (Områdedirektør i skolegruppe C) informerte om:

Teach First (TF): som er et 2 åring ledelsesutviklingsprogram for særs dyktige 
nyutdannede lærere med mastergrad og hvor det er under 1 år siden de var ferdig med 
studiene.

Dette startet i Groruddalen og det skal rekrutteres 20 kandidater fordelt på 10 ungdoms 
skoler her.

Kandidatene vil gjennomgå intensiv kursing i ledelse ved alle ferier i kommende 2 år ved 
siden av å jobbe sammen med en mentor ved ansettelsesskolen.

Det er tegnet en avtale med StatOilHydro som sikrer kandidater til ledelsesintervju etter 
endt program via TF. I første rekke satses det på å styrke realfag kompetansen, men 
andre områder sees på.

Hjemmesiden til samarbeidspartnerne:
http://teachfirstnorway.no/

http://teachfirstnorway.no/
http://www.oslokfu.no/


Early Years (EY): Resultater viser helt tydelig at skoler som bruker EY, har betydelig 
økt nivå på elevenes leseferdigheter. Sett i forhold til tidligere år. EY tas kun i bruk 
ved de skoler hvor lærerene selv ønsker å ta dette i bruk – frivillig.

På Utdanningsetatens sider finnes dette:
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetat

Lekser og mål

Frode Thorstad (lærer ved Bestum skole) gjennomgikk:

Tema ”Læring”  og ”Den profesjonelle  elev”.  Hvor trivsel  og læring så tydelig  vises å 
henge sammen. 
Karakterer og mål: Hvordan bli  målt  – den vurdering som skrives må kunne brukes. 
Vurderingen skal virke læringsfremmende.
Kompetanse: Det handler om å ta i bruk og nyttiggjøre seg egen kunnskap.
Oppnådd kompetanse utrykkes som mestring målt opp mot tidligere løste oppgaver for å 
vise forbedring.
Kompetansemål: aktiviteter elevene skal kunne. Det måles via kjennetegn, beskrivelse 
av noe du kan.
Underveisvurdering: Den faglige tilbakemelding. Her kan igjen + og % brukes men med 
kommentarer.

Læringssløyfen – likemannsvurdering hvor elev drøfting ved oppgaveløsing brukes. Dette 
oppleves som utfordrende og lærerikt også for de elever som er sterke i faget det jobbes 
med. Dette krever god variasjon av oppgaver.

En avrundende oppkvikker:
Lekser som begrep = trening.

Neste møte

Det er ønskelig med et nytt skolegruppemøte men da som et erfaringsutvekslingsmøte. 
Uklart nå når og hvor dette blir. Neste møte blir: ? (referent fra vertsskolen).

Referent,
Vickey Bonafede
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