
REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE C

Tid: Onsdag 18.april 2012, kl 18.00 – 20.00
Sted: Gran 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 Kerstin Torell Leder
kemart@online.no
Mob 92 28 24 29

X

Skolegruppe C
Vickey Bonafede

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

X

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

Bakås 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

X

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 Annikken Skjærstad
FAU-nestleder
2010/2011

a.skjaerstad@gheier.no
Mob 98 66 62 95

X

Gran Stig Linneberg FAU medlem
Stig.linneberg@gmail.com
Mob 48 86 99 69

X

Gran Torunn Erichsen
FAU-leder 
2011/2012

torunner@hotmail.com
Mob 45 24 56 22

F

Haugen Shahid Dar
FAU-leder
2010/2011

shahiddar@hotmail.com
Mob 92 29 93 34

F

Haugenstua Trond Munkejord
FAU-leder
2011/2012

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

F

Haugenstua Kashif Irfan
FAU –nestleder
2011/2012

kashifirfan72@gmail.com
Mob 40 05 62 88

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

F

Jeriko Ingeborg Isaksen
FAU-leder 
2011/2012

ingeborg.isaksen@gmail.com F

Lindeberg Viggo Navasete
FAU-leder
2011/2012

fau.styret.lindeberg@gmail.com
viggo.navasete@gmail.com
Mob 92 43 14 90

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 F

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 X

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: Anne Myhrvold, rektor Gran skole

Innkalling
Ingen bemerkninger til innkallingen.

Det ble gitt en kort informasjon om bakgrunn for møte og agenda ble gjennomgått.  Møtet 
ble åpnet men en presentasjonsrunde ved alle møtedeltagerne.

 
Presentasjon av Gran skole (Vertsskole) v/Anne Myhrvold, rektor

Gran skole er en 1-10 skole med 97,5 % med minoritetsspråklig bakgrunn. Skolen har av den 
grunn høyt fokus på godt læringsutbytte for alle og trekker frem at det er spesielt viktig 
for dem å lykkes med:

• Grunnleggende ferdigheter 
•  Ro og trygghet i arbeidssituasjonen
•  Samarbeid mellom foreldre og skole om elevenes læring og utvikling
•  Inspirerende lærere som leder læring 

Anne informerte om skolens utfordringer knyttet til lesing, regning, skolevegring og gav 
oss god innsikt i hvordan de jobber med å bedre dette. Skolens prosjekter og kreative 
tilnærming til både realfag og nye valgfag er vel verd å fremheve. Det er også hyggelig å 
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trekke frem at Gran skole, som den første skolen i Oslo, ble tildelt 1.plass for best 
resultatutvikling på ungdomstrinnet fra 2009 til 2010 etter innsatsen for ro og orden. 

10 absolutte regler er innført på skolen, i tillegg til handlingsplan ved skolevegring/møt 
presis. Dette har gitt helt målbare resultater som skolen er svært godt fornøyd med. Les 
gjerne mer om skolens informasjonshefte hvor dette med mer er omtalt.

Gran skoles info folder: http://www.gran.gs.oslo.no/praktisk/kontakt.shtml

Skolen har innført nulltoleranse mot mobbing og har høyt fokus på forebyggende (bruker 
Zippys venner) arbeid så vel som holdningsskapende arbeid (samarbeider med 
Brusetkollen skole og ressurssenter).

For å styrke/støtte foreldrenes rolle i egne barns utvikling og læring, holder skolen:
Foreldreskole 1., 2., 5. og 8. trinn innenfor lesing, regning og arbeidsmiljø
Foreldreveiledning
Kontrakt mellom hjem og skole om elevenes lesing
Leksehjelp
Mobilskole
Samarbeid med FAU
Tett på!

Hele presentasjonen som ble holdt legges ved referatet.

Gruppediskusjon
Erfaringsutveksling – hva fungerer spesielt bra på hver enkelt skole?

Hvordan fungerer skole/hjem samarbeidet?

Råd og forslag

Her ble det drøftet mange temaer rundt bordet blant annet FAU struktur og organisering, 
språkbarrier, foreldre engasjement - oppmøte i egen klasse og generelt, mobilskole, bruk av 
Fronter som i dialog mulighet, samarbeidet mellom FAU – skolens ledelse – Driftsstyre, 
foreldre nettverk.

FAU struktur og organisering: Hvem gjør hva? Samarbeide hjem- og skole? Mandat / 
funksjon. FAU som en del av sitt foreldrenettverk på skolen. Tema til neste møte?

Foresatt engasjement: 
• FAU/ -representanter bør ta initiativ ovenfor foresatte på egen skole (åpenhet – 

invitere inn) – videre formidle innad i klassen.
• Hva legges det opp til i foreldremøtene /FAU møtene (premissleverandører).
• Delta og presentere skole og FAU under førskoledager.
• Mobilskole (app som skolen kjøper) – øker foresatt deltakelse. Hentet eksempel fra 

en skole i gruppe C som brukte ofte mobilskole 1 år med resultat med høy deltakelse 
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blant foresatte. I år liten bruk av mobilskole med resultat liten deltakelse av foresatte 
blant annet til foreldremøter.

• Fronter – åpner og har muligheter for dialog mellom hjem- og skole.
• Mailgrupper.
• Temamøter: antimobbe arbeidet & trivsel – gå i detalj i elevundersøkelsen, skolene 

bør legge frem tilsynsrapporter (ros & ris) synliggjøring og ansvarlig gjøring.
• Klasseklubber/ årstidsgrupper på klassenivå – skaper foresatt nettverk og inkludering.

Hjem- og skole:
• Bruke Ukeplan/lekseplan som informasjonsskriv om hva man har for mål innen 

holdningsskapende arbeid.
• Fadderordning: nye elever for en eldre elev som viser han skolen – den første 

tryggheten i en ny verden.
• Trivselsleder: elevdrevet program, der eldre elever (passer godt for 5 trinn og 

oppover) for ansvar å gjennomføre og skape trygghet i fri minuttene. 
• Informasjonsark: hjem – og skole prosjekt om hva FAU og skolens ledelse har drøftet 

i FAU møtene – oppsummering.
• Faglige og sosiale aktiviteter over grensene i skoletid – elevene møtes og jobber over 

temaer sammen (inkludering).
• FAU lager sosiale arrangementer for alle elever (inkludering).
• Delegere FAU arrangement til enkelt klasser. FAU og en enkelt klasse arrangerer en 

aktivitet (inkludering og nettverk).
• Bruk av mobilskole.

Gruppediskusjoner

Anti mobbeprogram og holdningsskapende arbeid – hvordan jobber vi med dette på egen 
skole?

Under diskusjon rundt dette tema kom det opp mange fine innspill og mye konkrete forslag. 
Dette er forsøkt gjengitt i hovedtrekk for å gi hvert FAU noe å jobbe videre med ved egen 
skole. Innsikt og kjennskap til hva som gjøres ved egen skole er varierende og vår diskusjon 
ble av den grunn generell.

Noe av det viktigste vi må gjøre er å bryte barrierer og fordommer. Få gjerne med foresatte 
som ikke har etnisk norsk opprinnelse på arrangement, for å gjøre det enklere for elever 
med samme opprinnelse å delta. Tenk på å gjøre både foresatt og elev trygg også i disse 
sammenhenger og tenk på den positive signal effekten dette vil kunne gi.
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En ting foresatte kan samles om er å arrangere en internasjonal dag/kveld på skolen. 
Arrangementet kan fylles med mat fra alle verdens hjørner som foresatte selv tilbereder og 
tar med, i tillegg til elevopptredener.

Vi må sørge for at god informasjon blir gitt (om praktiske ting, om arrangement og annen 
informasjon som går ut til foresattgruppen). God informasjon er konkret informasjon og 
gjerne oversatt til flere språk. En mobil skole, som Gran, har fordelen av at beskjeder og 
informasjon som sendes ut via mobilnette kan la seg oversette for de foresatte som har 
behov for dette. Enten ved hjelp av eget nettverk eller via nedlastbare applikasjoner.

Foresatte vet dessverre ikke alt som foregår på skolen, verken gjeldende det tilbud skolen 
har, eller de praktiske ting som foresatte gjerne burde/skulle vite om. Påminnelser og 
informasjon via mobil (som nevnt over) vil bedre dette.

Kartlegging av tolkemuligheter blant foresatt gruppen kan også med fordel gjøres. Et enkelt 
skjema kan lages og deles ut på foreldremøter. På den måten kan man kartlegge hvilke 
foresatte som velvillig kan bistå (lavterskeltilbud) med å tolke for foresatte på møter eller å 
bistå med å oversette informasjon som skal ut til foresatt gruppen.

Oslo Kommunale foreldre utvalg (Oslo KFU) v/Vickey Bonafede

Besøk våre hjemmesider på: www.oslokfu.no 
Sekretær i Oslo KFU er Heidi Grymyr, kontakt e-post: heidi@oslokfu.no.

Oslo KFU er et samlende organ for alle FAU’er i Oslo kommune der leder i gruppen 
representerer skolegruppen. Oslo KFU har etablert noen arbeidsgrupper for å gå dypere inn i 
materiale rundt tema som skolebehovsplan og holdningsskapende arbeid. Resultat av dette 
arbeidet vil også bli lagt ut på våre hjemmesider.

Oslo KFU lager jevnlig seminarer for alle representanter (og klassekontakter). Årskalender 
med oversikt over tilbud, ligger ute på våre hjemmesider. Verd å merke seg at vi arrangerer 
”kurs for nye FAU ledere” i oktober hvert år.

Oslo KFU har valgt å sette fokus på mobbing for 2012. Vårt ønske er å løfte fokus og skjerpe 
oppmerksomheten rundt dette, både forebyggende og akutt tiltak men også 
holdningsskapende arbeid. Vi lanserte en ”Trivsels” undersøkelse hos FAU`ene i alle Oslo 
skoler, for å ta rede på hva dere i FAU vet om egen skoles arbeid med dette tema. Dette ble 
også informert om på sist møte. En fullstendig sammenfatning av de svar vi har fått inn, vil 
bli sendt dere i tillegg til at denne vil bli lagt ut på våre hjemmesider.

Den 14. mars 2012, ble det avholdt ”Stormøte – Sammen mot mobbing”. Alle FAU ledere og 
rektorer var invitert til dette. Presentasjonen til hovedtaler, Inger Bergkastet 
(Læringsmiljøteamet) ligger tilgjengelig på våre hjemmesider.
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Skolegruppe C’s ønsker å fokusere på hva som fungerer godt på egen skole, dele erfaringer 
med hverandre og kommer med både råd og forslag til hverandre. Vi 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). Her ligger også nevnte mandat for Bryn skole som kan gi 
dere et forslag til organisering av eget FAU.

Valg

Valg av representanter til Oslo KFU og skolegruppe C.

Kerstin Torell ble foreslått og valgt til ny leder for skolegruppe C

Vickey Bonafede ble valgt til nestleder for skolegruppe C.

Øvrige oppfordres til å bidra som ressurspersoner.

Neste møte

Ny møtedato er ikke satt. Det ble enighet om å avvente med neste møte til over sommeren. 
Forslag til agenda for dette møte vil bli sendt ut til gruppen for innspill.
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