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REFERAT FELLESMØTE FOR FAU-LEDERE/MEDLEMMER I SKOLEGRUPPE C 

Tid:  Torsdag 25. april 2013, kl. 18.00 – 20.00 
Sted:  Lindeberg skole 
Referent:  Viggo Navarsete, Lindeberg FAU 

 
Til stede er merket ”X”, fravær merket med ”F”. 
 
Vickey: Legger du inn oppdatert mailliste. På forhånd takk! 

Andre personer tilstede på møtet: rektor, Lindeberg skole. 

Distribusjon: Via e-post til respektive FAU-ledere, skolens postmottak og rektorer. 

Innkalling 

• Kerstin starter med å ønske velkommen og presentere møtets innehold. Dagens 
temaer er hentet fra Utdanningsetatens hjemmesider og fra hva Astrid Søgnen 
presenterte på Stormøtet mars 2013: betydelsen av god klasseledelse og å ha elever 
som «try your hardest».  

 
• Innkallingen og agenda: Ingen bemerkninger. 

 

• Møtet ble åpnet men en presentasjonsrunde av rektor, vert skolen og en runde rundt 
bordet. 
 

Tema: Læringstrykk – Læringsutbytte – Klasseledelse 

 

Oslo Kommunale foreldre utvalg (Oslo KFU) v/Kerstin Torell 
 
• Oppdatert WEB-side: www.oslokfu.no   
• Sekretær i Oslo KFU: Victoria Le, e-post: postmottak@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. Stiftelsen har en ansatt sekretær, og både årshjul og 
handlingsplan. 
 
Oslo KFU lager jevnlig seminarer for alle foreldrekontakter. 
 
Årsmøte i Oslo KFU i august. 
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Stormøte i mars 2013 «Sammen om å inkludere» v/Kerstin: 
Var vellykket. Marco Elsafari var en suksess og inspirerende.  
Kerstin skrev en oppsummering som kan finnes på Oslo KFU sine sider, les det og bruk det 
for det det er verdt! 
 
«Gå til skolen» prosjekt mellom skolegruppe B og C v/ Vickey: 
Trafikksikkerhet er en av kjerneaktiviteter for FAU generelt. 
Testprosjekt i forhold til trafikksikkerhet, vil ha med skoler fra skolegruppe C. Oppstart ved 
skolegruppe B. Møte i skolegruppe B tirsdag i begynnelse av mai: idemyldring! 
 
Oppsummering av skolegruppe C 2007 – 2012 sendes som vedlegg til referatet og 
distribueres via Oslo KFU’s hjemmesider – skolegruppe C. 
 
 
Vertsskole: Lindeberg skole v/ , rektor 

Presenterer skolens vektlegging og systematisering i forhold til Positiv forsterkning: 
 
- Lindeberg skole har 80 % med 2 språklige elever. 
- Foreldreengasjement viktig for læringsutbytte. 
- Ekstern foredrag fra skole som har fått det til. 
-  Skolen ønsker å systematisere i forhold til positiv forsterkning - holde det positive 

fokuset, la foresatte i hovedsak få tilbakemelding om det positive (ringvirkninger). 
-  Begynner å bruke SMS-tjeneste for å gi positive tilbakemeldinger til foresatte, fått 

gode tilbakemeldinger om dette for eksempel de foresatte får SMS når 
sønnen/datteren har gjort det bra i skolen. 

-  Utviklingssamtaler blir for sjeldent.  
- Har også fått kartlagt at manglende språkforståelse blant foresatte gjør at man ikke 

møter på foreldremøter. 
-  Foreldremøter: 
            Sørger for at tema på foreldremøter er interessant, gjenkjennbart, at de forstår 

innkalling, bruk av tolk, eventuelt bruk av oversatte dokumenter.  
            Har 2-språklige lærere som vil nyttes i dette arbeidet. 
-  Mulig bruk av SMS-skole for å få 2-veiskommunikasjon ved bruk av SMS. (Rommen 

skole bruker Mobilskolen, gode erfaringer). 
-  Lindeberg skole har valgt å prioritere SMS som en tjeneste, selv om det er dyrt 
- Lindeberg skole bygd som en baseskole, gir mulighet for fleksible løsninger i forholdt 

læring 
 -  Lesing og regning er prioritert i forhold til læringsutbytte ved Lindeberg skole + 

elevtrivsel (ryddekampanje) og foreldreinvolvering. 
- Prøver at kontaktlærer ved 7.trinn blir med over til 8.trinn for å få overgangen 

smidigere. 
- Spørsmål rundt kunnskapsdelte grupper fra gruppen: Vi har nivådelte grupper i noen 

fag og noen trinn, men ingen faste. (Early Years:1-4, Fagtekst i fokus: 5-7)  
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Tema: Læringstrykk – Læringsutbytte – Klasseledelse v/ Bjørn Indrelid, skoleområdesjef 

Bjørn Indrelid (BI) informerer at han gjennomfører ca 280 besøk i Skolegruppe C i løpet av et 
skoleår. 
Videre ser BI stor forskjell i positiv retning de siste årene i forhold til foreldreengasjement 
generelt og spesifikt på skolegruppe møtene (som kveldens). 
 
- SMS – mobilskole: Stor aksjon rundt SMS i gang. Alle skoler betaler for dette p.t. Det skal 
lages ny avtale, "dataavtale", som gjelder alle fylker og kommuner i Norge, der ligger det 
inne 2-veis-SMS. Mobilskole vil bli obligatorisk for alle skoler etter hvert. 
 
UDE har vart på studiebesøk i Melbourne, Australia. Byen sliter med samme problemer som 
Oslo. UDE samtalte med John Hattie, som har forsket/studert hva som hjelper av tiltak for å 
forbedre læring. 
 
 
Satsingsområde 2012 -2013 i område C:  

- Tema: Læringstrykk – Læringsutbytte – klasseledelse  
- Innføring/presentasjon 
- Brukbart i egen skole/FAU (verktøy) 
 
- Læringsutbytte (elever har det bra): Prøveplan, oppfølgingsplan, følge opp hver 

enkelt elev. 
- Alle Osloskoler har track på alle elever i forhold til prøveresultater (VOKAL), fravær 

osv. Hvis en elev bytter skole i Oslo området kan den nye skolen i Oslo få ut all fakta 
om den enkelte eleven – elev perm. 

- Psykososialt var satsingsområde i fjor, alle skoler jobber med dette. Skolens 
miljøutvalg på alle skoler, viktig arena for engasjement. 

 
- 2013 – Matematikk fokus: Viktig siden 95% av de som gikk ut med 1 og 2 ikke 

fullfører 1.året på vgs. 
UDE holder på å definere hva som er gode mattetimer, veileder lærere i matte. Brukt 
faggrupper for å  utdanne lærere, foreldremøter har det som tema. 
 
- Alle skolene i skolegruppe C forbedrer årshjulene med foreldremøter – spennende og 
relevante temaer, konferanse/utviklingssamtaler – presentere barnet 
mitt/foreldredeltakende/dialog og elevsamtaler - relevante opplysninger. Krav om 2 
foreldremøter, 2 konferanser, 2 elevsamtaler pr år. Årshjulet er lovpålagt og skal være 
ferdige til 1. august 2013. 
 
 - Fokus neste halvår (2013) i skolegruppe C:  
Differensiering - treffe med undervisning til alle elever, fra svakest til sterkest, slik at alle 
får relevant opplæring (mestringsgrupper/stasjonsundervisning). 
 
Søkt om 50 mill, over 5 år, 13 skoler (Gran, Rommen, Ellingsrud, Tokerud).  
Observere og se hva som skjer på skolene, gå gjennom resultatene, analysere og se 
hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre elevenes situasjon og prestasjoner.  
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Se på over lærerens arbeidstid – klassens timeplan – se læreren som ressursperson 
(besøke – bytte – opprette dynamiske grupper – støtte – veilede). 
Se over den enkeltes lærens utviklingsplan. 
Sette observasjonene, hva som skjer på skolene med mere sammen med lærerutvikling 
og evne å lede an enten i enkelt fag eller som klasseleder.    
   
- John Hattie (lege/pedagog – erfarings basert kunnskap): Melbourn i Australia sliter med 
samme problemer som Oslo.  
(Bok: "Visible learning for teachers"). 
     
Alle skoler i Melbourne jobber med: 
- Klasseledelse (struktur/mål (oppstart, gjennomføring, avslutting)).  
- Observasjon, tilbakemelding, modellering (gå til besøk hos hverandre, se god 

undervisning, se hva som fungerer, for å forsterke det som er bra). 
- Læringsutbytte: Måler på enkeltelev/klasse/trinn, og setter inn tiltak der det er 

behov. 
- Skolens tiltak. 
- Elevens bevissthet mål – hvordan 
- Foreldre engasjement (hva kan de gjøre for eksempel hjemme). Barnet kan bli 

opptil 30% bedre ved at foresatte involverer seg, er statistikk på det. 

 
 
Thomas Nordahl (holder foredrag, interessant foredragsholder) - har oversatt Hattie. 

       
Hatties opplegg for en skoletime består av: 
 
 1. Forarbeid (planlegg/differensier per elev) 
 2. Oppstart – holder på! 
 3. Gjennomføring/feedback * 
 4. Gjennomføring/læring* 
 5. Oppsummering/mål 
 
*Læringsutbytte 
 
Hattie sier også videre om klasseledelse - består av: 
    
      1. Struktur 
      2. Kontroll (hvordan oppnå kontroll?) 
      3. Oppegående – oppdatert 
      4. Tydelig oppstart av timen 
      5. «Break»/ pauser – lagt inn små pusterom i timen 
      6. Oppmerksomhet 
 
Virkemidler for å oppnå god klasseledelse er – har størst virkning: 
Relasjoner (elev – lærer), foreldre engasjement, forskjellige måter å undervise og følge 
opp hver enkelt elev (individ nivå).  
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Klasseledelse skal, som all annen virksomhet i skolen, settes målsetninger til, klare 
gjennomførings mål, evalueres og komme opp med nye mål (sirkel) for å bedre 
undervisning generelt, bedre differensieringen (tilpasset undervisning!), bedre å lede an i 
klassen. 
 
Australia sammenlignet med Norge – lærertimer i hver klasse: 
Australia: 35 timer/uke.(kompetanseheving gjøres utenfor skoletid!) 
Norge: 31-33 timer/ uke.(kompetanseheving tas fra skoletiden!) 
 
Lærertetthet: 
Australia: 1 lærer per 13 elever. 
Norge: 1 lærer kan ha maks 30 elever. 
Konsekvenser?!?!?! 
 

 
Erfaringsutveksling – runde rundt bordet: 

 Foreldreinvolvering: Noen har større problemer, noen har hatt økning i foreldre- 

 engasjement. 

 Språkbruk og mobbing problem blant flere skoler, men noen har IKKE mobbing (fokus 
over tid). 

 Flere skoler bruker SMS aktivt for å øke foreldreinformering/involvering. 

 Noen mente det var mindre engasjement blant foresatte, fordi "ting er skummelt". 

 Facebook: 
Noen skoler har laget egen Facebook side for FAU for å fremme informasjon, åpen for 
alle. Legger ikke ut bilder. Formål å nå foreldre og få de på banen. Får foreldre til å "like" 
siden, da får de informasjon når det skjer noe. Legger også ut info om ting som skjer i 
nærmiljøet, f.eks Jerikobakken. 

 Mat: 
Mat er en viktig faktor for å få folk til å møte opp mener noen skoler. (kaffe og kaker på 
foreldremøter, kos i tillegg til sak). Andre har forsøkt med mammatreff, pappatreff, 
kinotreff, foreldreseminar, skøytekveld osv. 

 En skole sliter med frivillige til natteravning. 

 Aktivitetsgrupper (klasse/trinnvis) for å øke foreldreinvolvering ved flere skole. 

 
Eventuelt: 

 Mobilbruk og nytt ordensreglement: I skoletid og klasserom, stoppe dette for alt 
og alle. Mobilen skal ligge avslått i sekken, og blir den brukt så blir den inndratt. 
Ifølge jurister har skolen ikke lov å inndra mobiler. Noen lærere tar den inn for 
timen, og får den tilbake når timen er slutt => ulik praksis ved ulike skoler. Hver 
skole kan lage sitt reglement ift bruk av mobil. 

 



6 

 

 Fremmøte til SMU (SkoleMiljøUtvalg): Politikere møter ikke opp. Dette bør det 
sendes skriv til driftsstyret og bydelsadministrasjonen og etterspørre. De får 
betalt for sine oppdrag, og skal i prinsippet møte. 

 

 

 Organisering av skolegruppe C:  
Vi er en stor gruppe, mye skal skje bak kulissene. Trenger ressurser til praktisk arbeid, 
sende mail, finne temaer, noen å kaste ball med. 2-3 personer som kan kaste ball 
med hverandre, og mulighet til å delegere oppgaver. Kerstin trenger noen 
ressurspersoner, og vil ha tilbakemelding på hvem som kan tenke seg å hjelpe til, 
sende epost om man har lyst å bidra!!  
 
Ressurspersoner: Saira Khan, Rommen skole 
                              Emilie Byfuglien, Trosterud skole 
 
 
 
Dette blir skoleårets siste møte for skolegruppe C.  
Takk for godt oppmøte til skolegruppe C’ møter skoleåret 2012-2013! 
Et stort takk til Bjørn Indrelid som har inspirert og motivert skolegruppe C’s 
medlemmer til ytterligere aktivitet, med sitt engasjement! 
 
God sommer! 
 
 
 
 
Neste møte er september – oktober 2013 
Vert skole:  
 
 
 
 
 
 
 
 


