
REFERAT OSLO KFU, SKOLEGRUPPE C

Møtet avholdt på Rommen skole 13. januar 2011 med 13 tilstedeværende.

Fremdrift ifølge agenda fra innkallelse.

1. Valg av referent.
Det er vanlig at vertskolen stiller med referent i møter i regi av Oslo KFU, Skolegruppe C. 
Nestleder for Rommen skoles FAU Ole-Edvard Hafslund Bronken melder seg og blir valgt 
som referent. 

2. Godkjenning av innkallingen.
Innkallelsen godkjennes av møtedeltakerne. 11 av skolegruppens 26 skoler er representert - 
Stasjonsfjellet, Haukåsen, Høybråten, Lutvann, Brannfjell, Lundeberg, Rommen, Tokerud, 
Trosterud, Haugerud og Bryn.

3. Presentasjon av vertsskolen.
Rektor Trond B. Karlsen tar møtedeltakerne med på en rundtur for å vise frem nye Rommen 
skole og Kultursenter. 

4. Info fra Utdanningsetaten ved områdedirektør Bjørn Indrelid.
Indrelid informerer om etatens arbeidsområder og fokus på følgende:

i) Tilsetning og oppfølgning av ansatte ved skolene
ii) Læringsformen Early Years
iii) VM på ski hvor elever skal være representert bl.a. på åpningssermonien, sju skoler 

fra skolegruppe C er med
iv) Groruddalsatsingen generelt hvor flere skoler bl.a. tilbyr høyere lønn og økt 

timeantall for elevene
v) Utvidet opplæring for lærere
vi) Stor satsning på sjuendetrinn etter dårlige resultater på åttendetrinn forrige skoleår
vii) Elever følges år for år mtp på resultater
viii) Master- og doktorgradsstudenter i realfag skal arbeide i Osloskolene de neste to 

årene gjennom prosjektet Teach First hvor Statoil er med
ix) Skole, lederteam, oppussing og faglig kompetanseheving
x) Skolebehovsplan, 10-15.000 nye elever må etter hvert ha plass
xi) Siste oppfordring fra Indrelid før han forlater møtet er at foreldrene må bli flinkere 

til å følge med på elevenes resultater

5. Info Oslo KFU
Leder i Oslo KFU John Sørland gir generell informasjon om Oslo KFU. Henviser til 
hjemmesiden oslokfu.no for ytterligere info. 

6. Innspill til tema til FAU stormøte
7. Eventuelt
8. Neste møte, forslag til vertsskole: Lindeberg eller Haugerud. 

Saker på agenda: Forskjell i pris for Aktivitetsskoletilbud (hva ligger i dette?)
Hvordan engasjere foresatte fra alle grupper – herunder også minoritetsgrupper.

De tre siste punktene fall mer eller mindre sammen hvor det tas opp saker som både kan være 
aktuelt for FAU stormøte 15. mars og de enkeltes skolers FAU. Punkter som tas opp er:



i) Sosiale medier. Bevisstgjøring overfor elever hva man bør/ikke bør gjøre online i 
slike fora. Temaer som passordutlevering, ”tvilsomme” bilder på internett, 
konsekvenser ved senere jobbsøknader osv. Nettvett!

ii) Utfordring å få ikke etniske nordmenn til å stille til foreldremøter, FAU-
representanter osv

iii) Få inn opplæring i touchmetoden tidlig i skolegangen – tilgang til data opplæring 
skal ikke fungere etter prinsippet ”heldig utvalgt skole” men må være et likt tilbud 
til alle elever.

Ole-Edvard H. Bronken
Nestleder Rommen skoles FAU/referent (sign.)

Møteliste:

Vickey Bonafede Bryn FAU 3bona@online.no
Vidar Rohde Garder Haugerud FAU v.garder@no.parkairsystem.com
Ikram Ahmed Haukåsen FAU Ikram.ahmed@getmail.com
Leela Borring Låstad Høybråten FAU leelabl@hotmail.com
Faroog Baig Lindeberg FAU farogbai@gmail.com
Gunn Øyetun Baroa Lutvann FAU gunn_b@hotmail.com
Eva Szöke Nettli Lutvann FAU eva.szoke-nettli@skatteetaten.no
Ole Bronken Rommen FAU oehb@netcom.no
Ståle Hestdal Stasjonsfjellet FAU staale.hestdal@hotmail.com
Arne Mørkrid Tokerud FAU arne.morkrid@online.no
Solfrid Kolby Trosterud FAU solfrid.kolby@pon-cat.com
John Sørland Leder Oslo KFU
Bjørn Indrelid Områdedirektør C
Trond B. Karlsen Rektor Rommen skole

 


