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Referat fra Skolegruppe C 
Dato/tid: Torsdag 8. november 2013, kl. 18-20.00 
Sted: Lutvann skole Dr Dedichsensvei 75, 0675 Oslo 
 
Tema: Samarbeide og samhandling mellom FAU – Driftsstyret. 
              FAU organisering. 
 
Deltagerliste:  Eget vedlegg  FAU 
                           Eget vedlegg rektorer 
 
Innkalling ble godkjent. Kerstin Torell ble referent. 
Referat fra april 2013 ble kort oppsummert av Kerstin Torell. 
 
Presentasjon av dagens møte: 

 Bruke tiden på temaet samarbeidet mellom FAU og Driftsstyret på egen 
skole – erfaringsutveksling. Temaet ønskemål fra Skolegruppe C – jmf 
Oppsummeringsheftet 2007-2012 og fra Grunnkursene som holdes av 
Oslo KFU (Oslo Kommunale Foreldreutvalg) i oktober måned. 

 Nyhet for skoleåret – Årshjul for Skolegruppe C: Store temaer, der leder 
og nestleder ønsker tilbakemeldinger om hva FAU’ene ønsker at vi tar 
opp.  

 Valg: Skolegruppe C bør søke å finne ny leder for Skolegruppe C til siste 
møtet 2014. 

 Hospitere i hverandres FAU’er - bruk Deltagerliste.  

 Deltagerliste: Kontroller om e-post adresser og mobilnummer er riktige. 
Hvis ikke meld endrede navn – adresser – mobilnummer til Kerstin Torell. 

 

 
Presentasjon av vert skole – Lutvann skole v/Halvard Hauge, rektor: 
Halvard Hauge (HH) er «ny» som rektor på skolen. HH har fungert som rektor 
på Lutvann skole de seneste 3 åren. 

 Lutvann skole bygd 1974. Nytt bygg «Nybygget» i 1995. 

 Ansatte: 60 voksne. 

 Elevpopulasjon: 360 elever, 70 % med minoritetsbakgrunn. 
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 Populær skole – får søkere fra utom skolekretsen. 

 Elevresultater: Ser en positiv trend, men har slitt med resultater i basis 
fag.  Rektor sammen med lærerstaben arbeider med struktur og 
organisering av resurser og timene. 

 Pedagogiske tilnærminger er blant annet Early Years (1-4 trinn), Fagtekst 
(5-7 trinn) og Matematikk prosjektet. 

 Lutvann skoles «sjel» er skolens Ute skole. Har fungert siden 1995. Tar 
utgangspunkt i fagplaner – fag i «praksis»! 

 Skoleaktiviteter – sosiale aktiviteter:  
Frokost til elevene: Cirka 70 – 80 elever som spiser frokost. Positive 
konsekvenser: Kommer i tide til skolen, har god tid til frokost, 
helsegevinst, får mette og glade elever! Lutvann skole har servert 14 000 
frokoster i løpet av 2012 – 2013. 
Solidaritets uke – lære om andre kulturer. Skolen er Redd Barna fadder. 
Åpen kveld for elever og foresatte – populært tiltak! 

 Skolen opplever at de har et godt samarbeide med foresatte (hjem- og 
skole) og FAU – skolen.  

 Driftsstyret fungerer godt! 

 SMU (Skolemiljøutvalget) fungerer periodevis godt! 
 
Lutvann FAU v/ Marit Holøien, leder i FAU (på andre året): 

 Økende foreldreengasjement – økende og godt fremmøte til FAU! 

 Har aktiviteter på trinnene: Trinnene organiserer selv og har egen 
budsjett (økonomi ansvarlige)til de aktiviteter de ønsker å arrangere. 
Aktiviteter som arrangeres på trinnene er for eksempel Disco og 
mammakvelder. 

 FAU arrangerer i tillegg andre populære aktiviteter: Skøytekveld, 
Skoleball (5-7 trinn), Skolefest (1-4 trinn). 

 FAU mener de har et godt samarbeide med skolens ledelse –åpen for 
innspill og forslag. FAU har valgt å ha hente foreldre representanter til 
Driftsstyret fra eget FAU – direkte kommunikasjon i forhold til sak og 
økonomi! 

 

 
 
Nytt fra Oslo Kommunale Foreldreutvalg (Oslo KFU) v/Vickey Bonafede: 
 

 Ta følge til skolen: 
Prosjekt for Skolegruppe B og C – et pilotprosjekt. 
Hatt møter i vår – sommer før oppstart. Blitt sendt ut informasjon om 
prosjektet. 
Hensikt: Trygg trafikk – Fremme helse – Sosialt tiltak.  
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Oslo KFU ønsker seg tilbakemeldinger – ta gjerne kontakt med Vickey. 
 
 

 

 Grunnkurs den 16. oktober: 
Et forum for hele FAU. Ved evaluering av kurset i ettertid – har gode 
tilbakemeldinger (scorer høyt!). 
Blir delt ut på møtet 2 brosjyrer: «Innføring i Foreldrenes Arbeids Utvalg 
arbeidet» og «Verktøykassen for Foreldrenes Arbeids Utvalg!» 

 

 Valg/verv/valgkomite: 
Oslo KFU er en frivillig organisasjon – stiftelse. Hadde sitt første Årsmøte 
i august 2013. Oslo KFU har dialog møter med UDE (Utdanningsetaten). 
Samarbeider med FUG (Foreldrenes Utvalg for Grunnskolen). 
 
Oslo KFU (og skolegruppe C) trenger resurspersoner.  
Oslo KFU trenger deg - ta kontakt med enten Vickey eller Kerstin for 
informasjon og samtale om hva og hvordan Oslo KFU arbeider! 

 

 Skolebehovsplan:  
Et støtteverktøy fra Oslo KFU for å skaffe seg innsikt i arbeidet i 
skolebehovsplaner. Fra 2014 vil skoleområdegrenser endre i Skolegruppe 
C! 
 
 

Aktivitetskalender 2014: 
 

 16. januar - Fellesmøte for Skolegruppe B og C, Vålerenga skole: 
 
Et fellesmøte som tar for seg og bygger opp tematikken frem til 2 andre 
stormøter/seminar i februar og mars 2014.  
På møtet i januar vil FAU møte SaLTo koordinatorene. Noe av 
programinnholdet vil handle om forebyggende og holdningsskapende 
arbeid i eget nærmiljø. 
Invitasjon og program for kvelden sendes senere. 
 

 Februar: 
SAMFOR – «Bry deg» seminar: 
Er i utgangpunkt et inspirasjon møte. Program kommer! 

 

 Mars: 
Stormøte Oslo KFU (for alle medlemmer i FAU). 
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Tematikk: Holdningsskapende arbeidet. 
 

 April: 
Møte i Skolegruppe C - tema «Tegn til god praksis». 
Kom med forslag og innspill til agendaen/temaet. 

 

 Juni: 
Møte i Skolegruppe C – tema: Samarbeidet med Elevrådet. 
Valg. 
 
Vert skole/ FAU til Skolegruppe C i april og juni? 

_________________________________________________________________ 
 

Presentasjon av temaet og informasjon fra UDE v/Bjørn Indrelid, 
områdedirektør: 
 

Har overordnet ansvar for skolene i Stovner – Alna bydel (25 skoler). 
Arbeidsgiver. Følger opp skoler - deltar i ansettelser – følger opp rektorene 
(rektormøter). Møter skolens ledelse 1 gang per måned deretter etter behov og 
i akutte situasjoner. 
 
Skoleengasjement – investere for fremtiden(«Legge penger i banken») - 
forskning viser at foresatte som engasjerer seg i sitt barn og skolen generelt 
trygger eleven (trygge skolemiljø) og gir bedre prestasjoner for den enkelte 
eleven/skole. 
Setter stor pris på økende foreldreengasjement generelt i skolene i Stovner – 
Alna bydel og spesielt i Skolegruppe C. 
 
Felles mål for UDE: 

 Trygg skole! 

 Utvikle seg fra eget ståsted – ta utgangspunkt i enkelt elev! 

 Fullføre og bestå skoleløpet! 
 
Felles fokus for Skolegruppe C: 
Basis fag – spesielt lesing og matematikk! Gledelig resultat fra Nasjonale prøver 
2012 at 5. trinn i skolene i Skolegruppe C har en bedring på ca. 7 %. 
(Fremgangen er større enn fremgangen for hele Oslo).  
 

Oppfølging (kvalitet) har for øye å bedre undervisningen generelt og bedre 
tilpasset undervisning (til den enkelte eleven). 
 
Oppfølging – engasjement – aktiviteter - tiltak: 

 Årshjul i alle skoler: 



5 

 

FAU og foresatte bør finne når det avholdes foreldremøter – planlegges 
utviklingssamtaler. Det generelle Årshjulet bør foresatte finne på 
hjemmesiden til skolen. 

 Alle elever har fag mappe – alle foresatte kan etterspørre mappen til 
eget barn (tips til utviklingssamtalen!). 

 Elevsamtaler (i 5-7-8-9-10 trinn) – resultatsamtaler (mål!) – tema for 
FAU: hvordan gjennomfører skolen elevsamtaler? 

 UDE ønsker mer og flere «Åpen skole» og besøksordning for å skape mer 
engasjement blant de foresatte. Invitere og be foresatte å være 
nysgjerrige på skolehverdagen! 
At FAU ‘ene deltar mer med innspill/forslag til læringstrykk – 
klasseledelse – fagutbytte med mere. 
 

 Ungdomsskolen: 
Brytningstid! 
Økt elevfravær! 
Foreldre engasjementet er ofte stort når eleven starter i barneskolen, 
men trenden viser synkende deltakelse i løpet av skolekarrieren! 
UDE oppfordrer foresatte i Ungdomsskolen å delta aktiv i foreldre 
grupper, trinnvise aktiviteter, delta i ungdommens miljø enten på skolen 
eller i nærmiljøet! 

 
Tilbakemeldinger:  
Områdedirektøren mener at foresatte har rett til, etter kontakt med skolen, å 
få tilbakemeldinger så raskt som mulig, helst innen 24 timer.  
Loven sier at skolen i vanskelige saker, der behandling kreves har 14 dager 
svarsfrist får eksempel ved søknad om fri eller klage på undervisning (mange 
skal spørres og uttale seg fra skolen). 
 
Skolereglement: 

 Permisjonssøknad: 
Stor klageadgang i forhold til permisjonssøknader etter oppstart med 
reglement. Reglementet oppleves urettferdig! 
Permisjonssøknader gjelder også «gledes situasjoner» – jmf «Ro og 
ordensreglement»! 
Permisjonssøknader skal vurderes individuelt (fravær – faglig status)! 
Foresatte har klageadgang – her skal det fattes enkel vedtak! 
 

 
I 2014 planlegges nye skolebygg og eventuell nye skolegrenser i Skole- 
gruppe C. 
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FAU – Driftsstyre v/ Bjørn Indrelid, områdedirektør: 

 Organisering:  
FAU har rådgivende funksjon ovenfor skolens ledelse på vegne av de 
foresatte. Driftsstyret fatter vedtak. 
Foresatte gruppen velger 2 foreldrerepresentanter til Driftsstyret. 
Diskusjon rundt: «Ingen oppskrift» på hvem som skal sitte i Driftsstyret 
(hensiktsmessig) kontra sitte på «2 stoler» ved valg av 
foreldrerepresentanter fra eget FAU. 

 

 Premisser for Driftsstyret – egen brosjyre fra BJ: 
Driftsstyret har et eget reglement å følge - fastsatt fra Oslo Bystyre!  
Driftsstyret er over rektor. 
Foreldrerepresentantene bør ha elev i skolen, som de representerer. 

 

 Premisser for foreldrepresentanter i Driftsstyret: 
Foreldrerepresentantene velges fra januar – januar og for 2 år. 
Foreldrerepresentanten velges for eget interesse, men også på vegne av 
foreldregruppen. 
Foreldrerepresentanten ivaretar FAU ’s interesser i Driftsstyret.  
 

 Informasjon fra Driftsstyret: 
For å skape åpenhet rundt Driftsstyret – avmystifisere! 
Alle foresatte bør finne Driftsstyrets årshjul - innkalling - saksliste – 
protokoll (referat) – møteliste på hjemme siden til skolen under fanen 
«Driftsstyret». 
Alle møter i Driftsstyret er åpne møter for foresatte. 
Driftsstyret har eget Årshjul (krav – rammer etter Grunnskoleloven). 
 

 Premisser for FAU: 
Lager eget innhold. 
Lager egne aktiviteter. 

 

 
Erfaringsutveksling (tips – forslag – innspill): 
 
Ungdomsskole gruppen sammen med Bjørn Indrelid v/Kerstin T (stikkord): 

 Rektorers engasjement for eget FAU og generelt kan oppleves 
utfordrende. 

 Foreldreengasjement utfordring – spesielt til valg av verv kontra kun 3 år 
på ungdomstrinnet. 

 Lav deltakelse fra politikerne i SMU og Driftsstyret. 
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 Roller - Være seg bevist hvem du er representant for når du sitter i flere 
utvalg! 

 Opplever større kontinuitet med å velge foreldre representant fra eget 
FAU til Driftsstyret – økt innflytelse og større forståelse for hverandres 
arbeide!  

 Dele FAU møter i barne- og ungdomstrinn for å få større fokus og 
engasjement rundt 1-7 trinn og 8-10 trinn! 

 For møter før FAU møte – rektor sammen med FAU til felles 
foreldremøte, der foresatte kan samtale/ snakke sammen med rektor 
direkte. Tar med punkter og spørsmål videre til FAU til diskusjon. 

 Fortsatt utfordrende å se bruket av SMU kontra FAU – forskjeller/ 
likheter. 

 
Vi fikk deretter lytte til Haukåsen skole (spesial skole) 1-13 trinn, om de 
utfordringer de har i forhold til elevmassen. Skolen har 80 elever til enhver tid. 
Skolen har i år fått tilpasset uteplass til elevene (de har 2 forskjellige). En 
uteplass og leker blant annet tilpasset rullestoler. 
Dessverre opplever skolen/FAU synkende engasjement fra foreldregruppen 
hvilket bør ses i sammenheng familiesituasjoner totalt (bruker mye resurser og 
energi hjemme!).   
Har stor deltakelse (elever og familien) til evenement arrangert av eget FAU for 
eksempel Halloween fest, «Virr varr» arrangement. 
 
Barneskole gruppen v/Marit Holøien: 
Vi tok en runde rundt bordet på hvordan Driftstyrerepresentantene er valgt. De 
fleste har leder/ nestleder i FAU som Driftstyrerepresentanter, på et par av 
skolen er Driftstyreleder en av foreldrerepresentantene. Noen hadde også 
andre i FAU og en skole hadde foreldre utenfor FAU valgt som 
foreldrerepresentant i Driftsstyret. Mange synes det er en fordel at det er 
foreldrerepresentant fra eget FAU som velges til Driftsstyret.   
 
Utover det snakket vi en del om det å være FAU-representant og det å få fram 
engasjement til både FAU og de foresatte. Flere skoler hadde gode tiltak som 
de delte med oss og som har gitt gode resultater.  

- Skolestartkafe`  
- Foreldreseminar 
- Infoskriv fra FAU til alle foresatte i ranselpost 

Vi var også innom valg av FAU-representanter som flere skoler synes var lettere 
i år på bakgrunn av at de gjorde ting litt annerledes enn tidligere. 
 
Neste møte er berammet den 16. januar 2014, Vålerenga skole, kl. 18 – 20, 
sammen med Skolegruppe B! 
 


