
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE C 

Tid:  Torsdag 29.april 2010, kl 18.00 – ca 20.00 
Sted:  Bryn skole 

Distribusjon: Via e-post til respektive FAU-ledere.  

Skole/etat Namn Stilling e-mail

Utdanningsetaten Bjørn Indrelid Områdedirektør
bjorn.indrelid@ude.oslo.kommune.n
o

PPT Anne Lodding Leder PPT anne.lodding@ude.oslo.kommune.no

Baksås Kerstin Torell FAU-leder kermart@online.no

Bryn Vickey Bonafede FAU leder/KFU 3bona@online.no

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

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

Furuset Kelly Hunter FAU-leder furutsetskolefau@yahoo.no

Gran Osman Jaber FAU-leder tewkel@hotmail.com

Haugen Karoline Slaatum FAU-leder karsla@bbse.no

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

Haugerud Ann Kristin Sagmoen FAU leder
ann.kristin.sagmoen@konecranes.co
m

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

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

Jeriko Sissel Daldosso FAU-leder Sissel.haugen.daldosso@ks.no

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

Lutvann Eva Nettli FAU-leder eva.szoke-nettli@skatteetaten.no

Nordvoll nordvoll@ude.oslo.kommune.no

Rommen Frode Hjelde FAU-leder jobbsk@yahoo.no

Sedsvoll

Skjønnhaug

Stasjonsfjellet Hilde-Marie Branæs FAU-leder hilde-marie@online.no

Stig

Stovner Steinar Aune FAU-leder steiaune@online.no

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

Trosterud Solfrid Kolby FAU-leder solfrid.kolby@pon-cat.com

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

 Vestli Hege Svendsen FAU-leder svendsenhege@hotmail.com
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Innkalling 
Ingen bemerkninger til innkallingen. 

Det ble gitt en kort informasjon om bakgrunn for møte, basert på de ønsker som ble 
avdekket ved sist skolegruppemøte. 

Presentasjon av PPT v/Anne Lodding 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste, skolegruppe C, dekker Alna og Stovner bydel og dekker 
førskoler, grunnskoler, videregående skoler, offentlig og private skoler.  

Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha en PP tjeneste. Tjenesten skal hjelpe 
skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge 
opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal sørge for at det blir 
utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever dette. 

PPT er kommunens sakkyndige innstans og innehar ”testkompetanse”. Tjenesten kan 
således bistå med testing av elev for å kartlegge hvor utfordringene med hensyn til 
elevens læring ligger. Elev skal være kartlagt før henvisning til PPT forstås via skolens 
rektor. 

R team: 

PPT deltar alltid på skolen tverrfaglige møter (her deltar også elevens foresatte) og 
ressursteam møter (R team). Skolens Ressurs team består av rektor, sosiallærer, PPT, 
kontaktlærer og er et ressursteam. Alle saker som vurderes henvist til PPT skal tas opp i 
R teamet først. Lærerne kan ta opp saker i eget R team men i forkant skal da elev være 
kartlagt av lærer, tiltak skal være satt i gang og disse skal være evaluert. 

Viktig å merke seg: Elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det 
ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning (heter det i 
Opplæringslovens § 5-1). 

Mobbing: 

Straks skolen hører om mobbing så skal dette gripes tak i og et vedtak fattes. 

Ventetid: 

PPT for skolegruppe C opplever dessverre ventetid ved behandling av henviste saker – 
p.t ca 3 måneder. Dette vil endres snarlig da det er pålagt tjenesten å få ventetiden ned 
til maks 14 dager. En åpenbar utfordring. 

Skolegruppe C - erfaringsutveksling 

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: 



Hege Rodal (Jeriko skole) –  

Elena (Trosterud skole) -  

Kerstin (Baksås skole) – 

Vickey (Bryn skole) – 

Den informasjonen som ble gitt om PPT opplevde vi alle som virkelig nyttig med også 
positiv. Tjenestens tilbud var relativt ukjent, så dagens gode gjennomgang var særdeles 
opplysende. 

Det ble luftet tanker rundt hvilke oppgaver FAU ser det naturlig å ivareta. Herunder var 
det bred enighet rundt å komme litt vekk fra ”kakebaker” stempelet. 

Kontakt med lærerne ble også tatt opp. Når kan man ringe en lærer (tidspunkt), bør vi 
henstå fra å ringe men heller henvende oss via mail og på den måte overlate til lærer å 
selv avgjøre når denne leses. Det kan gjerne være lurt å avklare dette med lærer, ta en 
prat og avtale en kontaktform som kan fungere for begge parter. 

KFU 

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

Neste møte 

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

Referent, 
Vickey Bonafede 

http://www.oslokfu.no/

