
REFERAT OSLO KFU; SKOLEGRUPPE C

Møtet avholdt på Ellingsrudåsen skole 3.mai med 9 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. 
FAU leder ved Ellingsrudåsen skole, Cecilia Hovde ble valgt som referent. 

2. Godkjenning av innkallingen
Innkallelsen godkjennes av møtedeltakerne. 9 av skolegruppens 26 skoler er representert - 
Høybråten, Lutvann, Trosterud, Haugerud, Bryn, Lindeberg, Haugenstua, Jeriko og 
Ellingsrudåsen.

3. Godkjenning av referat fra forrige møte
Referatet godkjennes av møtedeltakerne. 

4. Presentasjonsrunde ved deltagerne

5. Presentasjon av vertsskolen
Rektor Inger-Jorunn Andersen forteller at skolen er oppført 1972 og innhyser om lag 400 
elever, 1.-7.trinn. Har vært Early years skole i 3 år. Skolen vektlegger viktigheten med sosialt 
samhold, og gjennomfører faste samlinger for hele skolen i aula der elever trinnvis opptrer og 
fremfører med ulike temaer. Elevene lærer å ordlegge seg, fremføre og oppføre seg (som 
publikum). Spesielt for skolen er ABC-sammen. 

- ABC-sammen er et samarbeidsprosjekt med Stiftelsen Betanien Oslo, 
kompetansesenter for integrering og familie. Betanien Oslo utvikler og igangsetter 
prosjekter og kurs, selvstendig og i samarbeid med kommuner og bydeler i Oslo. 
Målgruppe: Minoritetsspråklige mødre og barn i skolealder. Mål: Tilføre mødre 
kunnskap om barnas skolehverdag. Prosjektperiode: 2008-2011.
Praktiserer med utflukter og systematisk tilrettelagte gruppesamtaler som kan bidra til 
at mødrene får økt innflytelse og handlekraft ovenfor forhold som har betydning for 
deres kunnskap om livet i og utenfor hjemmet.
Prosjektet viser positivt resultat med stort læringsutbytte. Startet som et prosjekt 
2009,, etter innspill og kreative forslag fra FAU. Det ble opprettet kontakt med 
Betanien Oslo og igangsatt med Grorudals midler. Prosjektperioden er avsluttet, men 
skolen ønsket å fortsette og bruker dette skoleår fra sitt eget budsjett. 

6. Info fra Utdanningsetaten ved områdedirektør Bjørn Indrelid. 
- Skolebehovet i Oslo. Ny skolebehovsplan med høring 4.juni 2011.  
- Oslo trenger skoleplasser.  
- 2 nye skoler skal bygges; Gran ungd.skole og Furuset. Tokerud skal rives for å så 

bygges opp på ny.  
- Skolegrensene vil etter hvert bli endret. 
- Skolen tildeles midler etter 3 punkter.

1. Elevpris
2. 2,8 vedtak
3. Sosialstatistikk/ Statistisk sentralbyrå 

- Råd fra Bjørn til å få foreldre til å stille på foreldremøter: 
1. Engasjement
2. Skoler med tlf/sms tjeneste lykkes best
3. Mat og elevers opptreden  



7. Informasjon fra Oslo KFU v/ Vickey Bonafede
8. Oppfølging av FAU stormøte 15. mars med UDE/ Astrid Søgnen
9. Diskusjon: Minoritetsspråklige foreldre i FAU – hvordan få dem på banen?
10. Valg av medlem for skolegruppe C til Oslo KFU

- Gunn Øyetun Barua tok oppgaven 

11. Eventuelt 

12. Neste møte: Haugerud ungd.skole, onsdag 28.september 2011 
Saker til neste møte: 

- Ta med tanker rundt tema til neste FAU stormøte
- Hva er det som fungerer spesielt bra på hver enkelt skole   

Oppsummering – hvilke håndfaste saker kom frem på møtet? 
- Viktig med informasjon, kommunikasjon og oppfølgning 
- Etablering av nettverk
- Bevisstgjøre resursbehovet
- Foreldre møter til informasjonsmøte ved skolestart. Presentasjon om hva som 

forventes. Gjennomgangen undertegnes av begge foreldrene. Oppfølgning. 
- Viktig å få fjernet fordommer med spesifikke skoler 
- Interesserte FAU medlemmer kan delta på Oslo KFU grunnkurs

Oslo 04.05.11

Cecilia Hovde
FAU leder Ellingsrudåsen skole

Møteliste:

Vidar Rohde Garder Haugerud FAU
Farooq Baig Lindeberg FAU
Sissel Haugen Daldosso Jeriko FAU
Vickey Bonafede Bryn FAU
Leela Borring Låstad Høybråten FAU
Trond Munkejord Haugenstua FAU
Solfrid Kolby Trosterud FAU
Gunn Øyetun Barua Lutvann FAU
Cecilia Hovde Ellingsrudåsen FAU 
Bjørn Indrelid Områdedirektør C
Inger-Jorunn Andersen Rektor Ellingsrudåsen skole


