
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE C

Tid: Onsdag 28.september 2011, kl 18.00 – 20.00
Sted: Haugerud Ungdomsskole

Skole/etat Namn Stilling e-mail Tilstede:

Utdanningsetaten
Bjørn 
Indrelid

Områdedirektør bjorn.indrelid@ude.oslo.kommune.no X

Baksås
Kerstin 
Torell

FAU-leder kermart@online.no X

Bryn
Vickey 
Bonafede

FAU leder/KFU, 
leder 
skolegruppe C

3bona@online.n  o  
X

Ellingsrud
Cathrine 
Menayas

FAU leder cathrine.menayas@sodexo.com X

Ellingsrudåsen
Bjarne 
Østby

FAU-leder bjarne@oestby.com

Furuset
Kelly 
Hunter

FAU-leder furutsetskolefau@yahoo.no

Gran
Amira 
Khalas

FAU-leder abobase105@hotmail.com

Haugen
Shahid 
Dar

FAU-leder shahiddar@hotmail.com

Haugenstua
Trond 
Munkejord

FAU-leder trond.munkejord@c2i  .net  X

Haugerud
Vidar 
Rohde 
Garder

FAU leder v.garder@no.parkairsystems.com
X

Haukåsen
Ikram 
Ahmed

FAU leder Ikram.ahmed@getmail.no

Høybråten
Leela 
Borring 
Låstad

FAU-leder leela.borring.lastad@innovasjonnorge.no
X

Jeriko
Sissel 
Daldosso

FAU-leder daldosso@online.no

Lindeberg
Willie 
Berntzen

FAU-leder
fau.styret.lindeberg@gmail.com

will.bernt@gmail.com

X

Lutvann
Marit 
Holøien

FAU-leder Marit.holoien@postkom.no

Nordvoll
Helena 
Åsen nordvoll@ude.oslo.kommune.no

Rommen
Saira 
Khan

FAU-leder mrs_saira_khan@hotmail.com

Sedsvoll

Skjønnhaug
Nancy 
Vibeke 
Olsen

FAU-leder Nancy_vibeke@hotmail.com
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Stasjonsfjellet
Ståle 
Hestdal

FAU-leder staale.hestdal@hotmail.com X

Stig
Annette 
Trondal 
Johansen

FAU-leder atj@broadpark.no

Stovner
Kirsti 
Juvik

FAU-leder kirsti.juvik@hotmail.com X

Tokerud
Bengt 
Rønning

FAU-leder bronning@mac.com

Trosterud
Solfrid 
Kolby

FAU-leder solfrid.kolby@pon-cat.com X

Tveita
Erik 
Olsson

FAU-leder erik.olsson@dnbnor.no X

 Vestli
Petter 
Andre Aas

FAU-leder peaa@stortinget.no

Distribusjon: Via e-post til respektive FAU-ledere, formidlet også via skolens rektorer.

Tilstede utover listen: Lindeberg skole: Viggo Navarsete (fau medlem)

Tokerud skole: Pål Slette 

Tveita skole: Cathrine Mortensen (ass.rektor)

Skjønnhaug skole: Dawda Janha (fau medlem)

Haugerud skole: Trond Nilsen (rektor)
 

Innkalling
Ingen bemerkninger til innkallingen.

Det ble gitt en kort informasjon om bakgrunn for møte, samt tillegg til dagens agenda. 
Herunder presentasjonsrunde ved alle deltagerne og presentasjon av vertsskolen.

Presentasjon av vertsskolen v/Trond Nilsen, fung.rektor

Haugerud Ungdomsskole gjennomgår i disse dager en omfattende rehabilitering og 
fremstår som moderne, innbydende med lyse flater, åpne rom og spenstige fargevalg. 
Lærerstaben har vært gjenstand for endringer med flere utskiftninger for å få en riktig 
kompetanse sammensetning.

Året ble startet med 2 inspirasjonsdager ”Tankens mål” og skolen har satt seg som mål å 
bli best på eksamensresultat i Norsk, Engelsk og Matte og vil kjempe om å bli førstevalg 
av skole for alle elever som sokner til denne.  

Satsningsområdene fremover er å få skolens ”grunnmur” på plass – man er halvveis der 
nå og med målrettet jobbing fremover så er håpet å få fundamentet helt på pass. Det 
jobbes med å strukturere timene bedre: elevene skal få vite hva som skal skje i timen, 
de skal kjenne målene for timen, timen skal komme igjen hurtig (igangsetting). Mye elev 
vandring, elevene tas imot av ledelsen hver morgen (noe elevene responderer positivt 
på).

Miljøarbeider Tore er ansatt i full stilling etter å ha vært ansatt i prosjekt det siste halve 
året. Han jobber opp mot elev adferd og er tidligere politiansatt med erfaringer fra 
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tjenesten. Skolen bruker ”følgeseddel” ved bråk i timene, følgeseddel må tas med til Tore 
som prater med eleven rundt grunnen for følgeseddel.

Haugerud skole har blitt en ”mobil skole”, og i det ligger det at det aktivt benyttes SMS 
for å gi beskjed til foreldre når noe positivt skjer med elevene, for informasjon til 
foreldrene og for møteinnkallinger. Dette har vist seg å være veldig effektivt for å gi 
informasjon.

Det ble gjennomført et foreldremøte for 7-10 trinn og opplever opp mot 90 % oppmøte 
av foresatte.  Bruken av sms som varsling og påminnelse viser å fungere.

Presentasjon av VfB v/Gro Kristiansen 

Voksne for Barn, en ideell  medlemsorganisasjon, jobber for å fremme barn og unges 
psykiske helse i Norge.

Presentasjonen  som ble  gitt  kan  distribueres  i  sin  helhet,  ved  forespørsel  til  Vickey 
Bonafede (3bona@online.no). 

VfB har egne nettsider for barn (interaktive) ”Hvem kan hjelpe Jesper”.
Bekymringstelefonen,  lavterskeltilbud hvor  du kan ringe om du har  bekymring for  et 
barn/elev/nabo. Telefon: 810 03 940.

Tips  om  kommende  seminar/foredrag  ved  Mia  Børjeson,  på  Månefisken  den 
10.november. Ungdommen i fokus og her vil det kun bli snakket om det som fungerer! 
Pris kr 500 inkl. lunsj.

Tips  i  medvirkningsprossesser  –  bruk  gjerne  gule  post-it  lapper  og  få  notert  ned 
umiddelbare tanker/innspill/ideer – på foreldremøter? Engasjerer alle, alle får vært med 
å  bidratt.  La  gjerne  innspillene  kommer  rundt  er  gitt  tema (som trivsel,  engasjerte 
foresatte,  forhindre mobbing – hvordan? med mer).

Tips til din skole, skolen eller FAU kan abonnere på VfB magasinet og i tillegg kjøpe inn 
relevante foldere til bruk i eget arbeid. 

Se www.vfb.no for mer informasjon. 

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

Skolegruppe C - oppfølgingsrunde

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.

Bakås skole deler med oss: de har bevisst fokusert på kommunikasjon mellom skole og 
foreldre ved bla å innføre utgivelsen av FAU nytt som distribueres ut til alle foresatte. Alle 
referater fra FAU møter legges ut på Fronter. Sittende FAU sørger for god overlevering til 
påtroppende slik at kontinuitet i pågående arbeid blir sikret. 

Dette har ikke bare bedret kommunikasjonen men også engasjert foreldrene slik at det 
blir mer temaer og informasjon
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Høybråten skole har jobbet med trygghet på skoleveien ved å oppfordre foreldrene til 
ikke å kjøre til skolen men å gå til skolen. 

Tveita skole har fokusert på at foreldrene skal engasjere seg. Her arrangerer de mamma 
treff (her har de for eksempel tatt med mat fra forskjellige kulturer) og hvor de kan sitte 
å utveksle erfaringer og saker med skolen som opptar dem.  For noen trinn har også 
fedrene engasjert seg ved å stille opp fotball for elevene. Her bidrar de med forskjellige 
ting samtidig som de får en arena hvor de kan snakke sammen.

OsloKFU info

Vickey gav en kort oppdatering av saker som foreningen jobber med i disse dager. Viste 
til  nylig  utsendt  informasjon  ved  skolestart.  Minnet  om  FAU  kurset  som  holdes 
12.oktober, oppfordret alle FAU`er om delta med i alle fall en deltager. Hun ba videre om 
innspill i forbindelse med kommende stormøte 12 mars 2012 for alle FAU ledere/rektorer 
i mars.

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

Eventuelt

Bjørn Indrelid oppdaterte oss:
 Nye skolegrenser offentliggjøres snarlig
 økning av 18 000 nye elever de neste 10 år
 behov for skoleplasser betyr 50 store byggeprosjekter i kommende tid (Nye Gran 

= ungdomsskole, Haugenstua endres til 1-10 skole)
 budsjett kom i dag – endelig budsjett foreligger i desember.
 Jobber  med  4  satsningsområder:  få  alle  til  å  fullføre  videregående  skole, 

grunnleggende ferdigheter, bedre eksamens resultat på alle trinn, ro og orden, 
ettergår alle svar i elevundersøkelsen – som går på ro og orden, oppfølging av 
hver enkelt elev.

Cathrine Mortensen (Tveita  skole)  kom med praktisk  informasjon om bruken av sms 
varsling via Fronter. Nyttig tips – takk for det.

Neste møte

Det er ønskelig med et nytt skolegruppemøte onsdag 8.februar 2012, på Bakås skole. 
(referent fra vertsskolen).

Referent,
Vidar Rohde Garder (og Vickey Bonafede)
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