
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE C

Tid: Onsdag 8. februar 2012, kl 18.00 – 20.00
Sted: Bakås skole
Referent: Kerstin Torell, Bakås FAU

Til stede er merket ”X”, fravær merket med ”F”.
Skole/etat Namn Stilling e-mail og mobil

Skolegruppe C
Vickey Bonafede

Leder 
3bona@online.no
Mob 95 84 96 81

X

Skolegruppe C Kerstin Torell Nestleder
kemart@online.no
Mob 92 28 24 29

X

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

Baksås Kerstin Torell
FAU leder
2011/2012

kemart@online.no
Mob 92 28 24 29

X

Bryn Vickey Bonafede
FAU leder
2011/2013

3bona@online.n  o  X

Ellingsrud
Cahrine Menayas FAU leder

2010/2011
cathrine.menayas@dsodexo.com
Mob 40 02 02 41

F

Ellingsrudåsen
Bjarne Østby FAU-leder

2011/2012
bjarne@oestby.com F

Furuset Kelly Hunter FAU-leder
furutsetskolefau@yahoo.no
Mob 95 82 43 64

F

Gran Amira Khalas
FAU-leder
2010/2011

abobase105@hotmail.com
Mob 90 07 73 89

F

Gran Stig Linneberg FAU medlem Stig.linneberg@gmail.com X

Gran Melek Atay FAU medlem meleka@hotmail.no X

Gran Joey Do FAU medlem joey@kontraste.no X

Haugen Shahid Dar
FAU-leder
2010/2011

shahiddar@hotmail.com F

Haugenstua Trond Munkejord
FAU-leder
2011/2012

trond.munkejord@c2i.net
Mob 99 62 17 18

F

Haugenstua Svein Sikle
FAU medlem
2010/2011

ssikle@online.no
Mob 90 96 15 02

X

Haugerud Vidar Rohde Garder
FAU leder
2011/2012

vidar.garder@kongsberg.com
Mob 99 59 67 42

F

Haukåsen Ikram Ahmed FAU leder
Ikram.ahmed@getmail.no
Mob 42 44 73 38

F

Høybråten Leela Borring Låstad
FAU-leder
2011/2012

leela.borring.lastad@oinnovajonnorge.no
Mob 97 69 99 72

X

Jeriko Ingeborg Isaksen
FAU-leder 
2011/2012

ingeborg.isaksen@gmail.com F

Lindeberg Viggo Navasete FAU-leder fau.styret.lindeberg@gmail.com F

Lindeberg Farooq Baig
FAU medlem 
2010/2011

faroqbai@gmail.com
Mob 41 47 82 44

X

Lutvann Marit Holøien
FAU-leder
2011/2012

marit.holoien@postkom.no
Mob 90 76 97 78

X

Nordvoll Helena Åsen FAU leder nordvoll@ude.oslo.kommune.no F
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2010/2011

Rommen Saira Khan
FAU-leder
2011/2012

mrs_saira_khan@hotmail.com
Mob 97 97 95 36

F

Sedsvoll F

Skjønnhaug Nancy Vibeke Olsen
FAU leder

Nancy_vibeke@hotmail.com X

Stasjonsfjellet Ståle Hestdal
FAU-leder
2011/2012

staale.hestdal@hotmail.com F

Stig Kirsti Pettersen
FAU leder
2011/2012

Kirsti.pettersen@gmail.com F

Stovner Kirsti Juvik
FAU-leder
2011/2012

kirsti.juvik@hotmail.com F

Tokerud Bengt Rønning
FAU-leder
2011/2012

bronning@mac.com
Mob 93 40 72 77

F

Trosterud Solfrid Kolby
FAU-leder
2011/2012

solfrid.kolby@pon-cat.com F

Tveita Erik Olsson
FAU-leder
2011/2012

erik.olsson@dnbnor.no
Mob 91 84 75 85

F

 Vestli Petter Andre Aas
FAU-leder 
2011/2012

peaa@stortinget.no  F

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

Tilstede utover listen: Eli Senneset, rektor Bakås skole

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 Bakås skole (Vertsskole)v/ Eli Senneset, fungerende rektor

• Bakås skole er en populær skole i nærmiljøet – har ventelister av elever som enten 
ønsker å begynne i 1. trinn eller har ønske om overflytting fra nærliggende skoler. (E6 
et naturlig skille for Ellingsrudåsen vs Furuset hvorfor foresatte ønsker oppstart eller 
overflytting til skolen).

• Skolen har et smalt inntaksområde i forhold til nærmiljøets barneskoler – henter 
elever fra nærliggende boligområdene. 

• Bakås skole har et engasjert FAU og Driftsstyre.
• Skolen har en flott beliggenhet (nærhet til Marka), og flotte elever (ca 170 elever)!
• En klasse per trinn – totalt 7 trinn.
• De ansatte på Bakås skole stiller med høy faglig kompetanse. Lærerne på Bakås 

underviser elevene i alle fag sammenlignet med stor skole oftest har en lærer som 
underviser i f eks norsk i kun 5. trinn..
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• Bakås har en anerkjent bra AKS med god kvalitet med variert innhold - har blant 
annet 2 ansatte kunstnerær. 

• I skolen er ca 45 % av elevene 2 – språktalende.
• Skolen har gode elev resultater generelt og Nasjonale prøver spesifikt.
• Bakås skole vært bygd 1980 - sammen med resten av Ellingsrud Vest og 

Ellingsrudåsen.
• Har ansatt spesiallærer i matte: Er ikke knyttet til en spesiell klasse, men følger opp 

faget matematikk. Generelt i små elevgrupper på hele skolen eller enkelt elever som 
er ekstra dyktige i faget..

• Satsingsområdene for Bakås skole: 
- Basis fagene og skal bestå!
- Early Years – stasjonsundervisning i 1- 5 trinn.
- Veiledet lesning for 1-3 trinn.
- Skal starte opp med fortsettelsen til veiledet lesning: Fagtekster for 4-7 

trinn.
- Skal begynne å bruke standarder for timene på Bakås det vil si hvordan en 

undervisningstime skal startes opp med presentasjon av timen – 
gjennomføring av samme time – avslutning av en undervisningstime.

- Vurdering for lærere, det vil si veilede eleven til å vurdere egen læring. 
Veilede eleven å nå sin egen potensiale.

Bakås  skole antimobbe arbeid

Eli Senneset, rektor startet med kort innføring av mobbing i Oslo skolene hentet fra siste 
elevundersøkelsen 2011. Cirka 9 % av Oslo elevene opplever mobbing enten mellom elev – 
lærer eller elev- elev. Rektor viste også frem «Manifest mot mobbing – Oslo 2011-2014»( 
www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no )

Generelt følger skolene:

• Opplæringsloven kapittel 9a som sier noe om elevenes sitt skolemiljø.

• Har internkontroll for å fremme helse, miljø og trygghet på skolen.

Bakås skole er ikke med noen antimobbing program uten fokuserer på mobbing med å ha 
laget eget «Årshjul». I årshjulet finner man momenter hentet fra ulike antimobbeprogram – 
spesielt fra OLEWEUS.

Skolen har en beredskapsplan når mobbing pågår (noe som alle skoler er pålagt å ha!). Bakås 
FAU er en sterk pådriver i forhold til tema.
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Tiltak mot mobbing, Bakås skole– Årshjul

- Skolens mål er en mobbefri skole.
- Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at barn blir utsatt for mobbing 

og rasisme.
- Skolen skal ha rutiner som avdekker at mobbing foregår.
- Skolen skal følge opp mobbeoffer og mobber.
- Skolens rutiner skal sikre god dokumentasjon og best mulig samarbeid med 

foreldre og eventuell andre i mobbesaker.
- Skolen skal ha mobbing som tema på foreldremøter.
- Hvert trinn skal jobbe med Årshjulet under.

Kontaktlærerne følger opp med å legge ut stikkord eller tema i RLE – spesielt under etikk 
delen. Synliggjør arbeidet sitt på «Ukeplanen» til eleven, slik foresatte også blir kjent med 
hva og hvordan skolen arbeider med temaet mobbing på skolen. 

Skolen har en gruppe lærere som blir skolert ekstra i dette arbeidet, og videre- formidler 
gode ideer og tips til resten av personalet. De har tid i personalet ca. en gang i måneden.

Skolen har i tillegg begynt å ta det opp på foreldremøtene som eget punkt, starter opp med 
elevsamtaler med fokus faglig resultater og hvordan eleven har det sosialt - regelmessig (1 t/
uke) og fokus på innhold på agenda til elevrådet.

Presentasjon av Camp Hudøy  v/ Sara Hatab, Stiftelsen Hudøy

Camp Hudøy har en lang tradisjon med sommerleir for Oslo elever mellom 8-12 år vest for 
Tjøme – Hudøy. Camp Hudøy er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Oslo Kommune. 
Camp Hudøy startet opp med de første sommerleirene (foreldrefritt) i 1918. Stiftelsen har 
de siste ukene sendt informasjon til skoler og FAU’er. Reiser rundt i tillegg å presenterer 
Camp Hudøy og Stiftelsen spesielt til skolegruppene i Oslo kommune.

Camp Hudøy ønsker å skape et godt feriested og lage gode ferieminner for elever i Oslo 
kommune. De har 2 500 søknader pr år. Camp Hudøy arbeider tverrkulturelt og over de 
sosioøkonomiske grenser.

Ønsker du mer informasjon - www.hudoy.no
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Oslo Kommunale foreldre utvalg (Oslo KFU) v/Vickey Bonafede

Oppdatert WEB-side: www.oslokfu.no 
Sekretær i Oslo KFU er Heidi Grymyr, e-post: heidi@oslokfu.no.
Oslo KFU er et samlende organ for alle FAU’er i Oslo kommune der leder i gruppen 
representerer skolegruppen.

Ved årsskiftet 2011-2012 markerte Oslo KFU at de nå er en frivillig organisasjon registrert i 
enhetsregisteret i Brønnøysund. Foreningen har en ansatt sekretær, og både årshjul og 
handlingsplan er snart klare til distribusjon.

Oslo KFU lager jevnlig seminarer for alle representanter (og klassekontakter).

På programmet denne våren 2012 med hovedtema for foreldreinnsatsen er mobbing i Oslo 
skolene.

•  26. januar var Oslo KFU representert med å undertegne Oslo skolenes «Manifest 
mot mobbing» i en høytidelig markering i Rådhuset, Oslo.

• 2. februar gjennomførte Oslo KFU sammen med SAMFOR seminar «Bry Deg!» - «I 
hodet på en tenåring» med blant annet foredrag av Mia Börjesson fra Göteborg, 
sosionom/Voksne for barn. Ett seminar til å stimulere og få inspirasjon til eget FAU. 
Vellykket arrangement! Vil gjentas!

• 14. mars 2012: Stormøte - Antimobbe arbeidet som fokus med Inger Bergkastet, 
Majorstuteamet, som innleder. Her vil vi også møte rektorer, FAU lederer, ledelse i 
UDE m flere. Invitasjon og innhold til seminaret – følg med på Oslo KFU’s 
hjemmeside www.oslokfu.no eller på Facebook.

Skolegruppe C’s ønsker å fokusere på hva som fungerer godt på egen skole, deler erfaringer, 
deler råd og forslag med hverandre, og tar opp saker som skolene ønsker å drøfte eller få 
innspill.

Skolegruppene legger ut de erfaringer eller tips fra enkelt FAU’er på hjemmesiden til Oslo 
KFU (fanemerket med Erfaringer).

Antimobbe arbeidet – trivselsundersøkelse v/ Oslo KFU: 

I 2011 års elevundersøkelse viser at ca 9-10 % opplever mobbing på egen skole – spesielt av 
lærer.

UDE og Oslo KFU vil fokusere på temaet mobbing i tiden fremover. FAU’er og skoler har også 
hatt muligheter å sende egen skoles program eller ikke, og erfaringer rundt mobbearbeidet 
til Oslo KFU som forberedelse til stormøtet den 14. mars 2012. 
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Oppfordrer de skoler eller FAU’er i skolegruppe C som ikke har gitt tilbakemeldinger å sende 
sitt bidrag til sekretær i Oslo KFU - heidi@oslokfu.no 

Å arbeide med antimobbing er et gjensidighets prosjekt – hjem- og skole samarbeide. Skolen 
trenger de foresatte (FAU), og omvendt. Det er viktig som foresatt å vite hva skolen gjør: 
planer, mål, evaluering og konkrete forslag.

Skolen trenger også engasjerte foresatte blant annet FAU og klassekontakter som er 
involvert. 

«Oslo Manifestet mot mobbing» er konkrete og forpliktende med fokusområder for skole og 
foresatte (lokalt) kan samarbeide- og samhandle for en Trygg Oslo skole!

Diskusjon rundt bordet ble temaer til antimobbing arbeide: 

Viktig å starte med felles definisjoner i egen skole – hva er mobbing for at blant annet se 
forskjell på kulturelt betinget språkbruk av bruk av ordet mobbing og kunne definere 
«krangel» som mobbing.

• Foreldreengasjement: Oppmøte til foreldremøtene – stort oppmøte i barneskoler, 
synkende deltakelse i ungdomskolen!

• Skoleledelse som stimulerer og engasjerer elever og foresatte i temaet – bygger 
nettverk!

• Skoleledelsen går foran i antimobbearbeidet i egen skole – tydelig, klar og direkte!.
• Klasseledelse – gå foran i egen klasse/gruppe.
• FAU – viktig å delta i holdningsskapende arbeid i egen skole!
•  Synliggjøring av dagens praksis i antimobbing arbeidet i egen skole for å øke 

foresattes engasjement.
• Åpenhet rundt temaet mobbing på egen skole, på foreldremøtene og i elevråd!
• Skape et felles skolemiljø (ikke «vi mot dem»), det vil si samkjøre lederer – foresatte 

– elever!
• Ufarliggjøre diskusjoner rundt fenomenet antimobbing i skolen og hjemmene!
• Skoleledelsen fronter fokusering på integrering og sosialisering i skoler med høy 

minoritetsandel, spesielt ved religionmobbing!
• Viktig å ha med minoritetsforeldrene i holdning skapende arbeid – utfordringen er å 

få med 1. generasjon foresatte (språk/kultur barriere). 2. generasjon er mer integrert 
og sosialisert i samfunnet totalt.
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Utdanningsetaten

Bjørn Indrelid (Områdedirektør i skolegruppe C) informerte om:

• Vik. byråd leder T Ødegård reiser rundt i område C for å se skolemiljøene i samme 
område og bli presentert skolenes arbeid i blant annet skolemiljø.
Når kan du møte vikarierende byråd leder i din skole? 
www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no 

Samarbeidsprosjekt mellom barn- og ungdomskoler i hele område C:

Haugerud, Skjønhaug og Tveita skoler har tatt initiativ til å se på overgangen mellom 
barne – og ungdomskolen, hvordan rekrutteres elever til ungdomskolene i omr C, 
hvordan velger foresatte ungdomsskole for sine tenåringer. Vi håper at skolene skal 
være så attraktive at foreldrene velger nærmiljøskolen på u – trinn, men 
understreker at et politisk prinsipp er ”Fritt skolevalg. 

• Læringsmiljø og strategier for skoler med høy andel minoritetselever:
Satsningsområde i Oslo er tilført 50 millioner til prosjektet over 5 år. Skal ende opp 
med strategier med suksesskriterier som andre skoler kan bruke etter hvert.

• Tilbud til elever i Oslo skolene uke 8 (vinterferien) og Snowbord VM – Oslo 2012:
Arrangørene til Snowbord VM ordner liknende tilbud som ved VM i ski 2011.

I uke 8 arrangeres det skiskoler for ca 1700 elever i samarbeide med skoler/AKS.

• Stort tilbud til sommer 2012 – Sommerskole 2012:
Har tilkommet nye aktiviteter blant annet sjøturer med skonnerter.

Alle aktiviteter er gratis for alle Oslo elever.

Påmeldings frister se www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no 

Eventuelt

Deltakelse i leirskole:

Deltakelse i leirskoler skaper til tider uro i et klassemiljø, et skille mellom vi og dem – skal 
ikke delta. Skoleledelser i skolegruppe C sender elever på leirskole for å øke fokuset på 
integrering og sosialisering over religion, kultur og språk barrierer – skape gode minner 
uansett farge, kjønn og religion! 
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FAU hjemmeside – trå varsom plakat:

Det ble drøftet kort rundt hvor referater og annen dokumentasjon fra FAU bør lagres. De 
fleste skolene som var tilstede på møtet bruker skolens hjemmeside under egen FAU-fane.

Idebank for FAU - motiverende i FAU arbeidet:

Hente ressurser og være ressurser for hverandre.

Kunne hente konkrete ideer.

Legge ut om eksterne foredrag (hvem, hvor og kostnader).

Neste møte

Neste møte er berammet til onsdag 18. april 2012 kl. 18.00 Gran skole.
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