
 
Referat Oslo KFU skoleområde C og D 
 

FAU-ledere, FAU-medlemmer og skoleledere var invitert. 

 

Dato: onsdag 21. november 2018 

Tid: Møtet varer fra 18:00 – 20:30 

Sted: Ammerud skole, Ammerudveien 49, 0958 Oslo 
 

 

1. Godkjenning av innkalling, valg av referent, opptegning til eventuelt. 
 

Allan innledet og ønsket velkommen. 

 

Innkalling godkjent 

 

Erik Olsson ble valgt som referent. 

 

 

2. Velkommen til møte v/ Oslo KFU. 

• Runden: Presentasjon av deltagerne/verv/skole. 

• KFU-info – hva har vi jobbet med siden sist, aktuelle saker. 

 

Alle presenterte seg selv og hvilken skole de kommer fra. 

 

Styret har dialogmøter med ledelsen i UDE. 

• Diskutert SMU, ulike oppfatninger over hvor viktig utvalget er. 

• Hatt dialog om U22, ungdomskolesatsning for å øke motivasjon for å fullføre skoleløpet. 

• Deltatt med innspill på meldingsapp’en. 

• Driftsstyret og dens rolle. 

• Skolestart har vært diskutert.   

• Mange utskiftninger av skoleledelse på mange skoler 

 

Hos byrådet har vi snakket mye om elevfrafall. 

 

Skolegruppemøte arrangerte vi sist i september.  Tema var da «Den digitale hverdagen», og det var 

masse engasjement rundt det temaet. 

 

Innføringskurs i FAU arbeid.  Oslo KFU arrangerte kurs i oktober, som hvert år er veldig populært. 

Oslo KFU sender ut info-brev jevnlig som sendes ut til skolelederne, som må sende videre til FAU. 

Oslo KFU har også egen facebookside. Vi liker likes ☺  Her legges info som kommer fra FUG, UDE 

etc. Og vi ønsker innspill. 

Masse info på nettsidene www.oslokfu.no.  

Vi vil bruke resurser i 2019 for å gjøre nettsidene bedre.  Oslo KFU består av frivillige og er avhengig 

av innspill fra andre, og er det innspill til nettsidene våre eller andre ting så ta kontakt med oss. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oslokfu.no&data=02%7C01%7Callanglo%40hotmail.com%7C1b58310ca15f4a06713008d53b1da6d8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636479920904171526&sdata=ZXC1u8Y1JXL8OE%2FmWPOkiuJP4onNBd1NxpZjn95Bve4%3D&reserved=0


Oslo KFU trenger resurspersoner eller engasjerte foreldre. Tror du at du kan bidra med litt eller mye så 

ta kontakt. 

Det vil bli skolegruppemøte igjen i februar samt april. 

Den årlige foreldrekonferansen blir avholdt 7. mars. Tema: På tvers samarbeid. Helsemyndigheter, 

skole og foreldre. 

Årsmøte 4. april. Der velges styremedlemmer. Budsjett gjennomgås. Nytt i år er at vi har valgkomite. 

FAU-prisen kr 10.000 kan alle være med på.  Deles ut på Foreldrekonferanse. 

 

 

 

3. Presentasjon av vertsskole og hjem-skolesamarbeid v/rektor og FAU. 
 

Kiet, Rektor presenter skolen 

Kristin og Judith vil også presentere underveis. 

 

Ammerud skole er en flerkulturell 1-7 skole, 590 elever, 90 ansatte. 
 

Satsningsområder for skolen: 

Utvikle og implementere en felles "Plan for et trygt og godt skolemiljø på Ammerud skole" 

Utvikle og implementere en felles "Plan for lese- og skriveopplæring på Ammerud skole" 

Utvikle og implementere en felles "Plan for regneopplæring på Ammerud skole" 

Innføre bruk av læringsbrett på: 

 - 1., 2., 3. og 6. trinn skoleår 2018-2019 

 - 4., 5. og 7. trinn skoleår 2019-2020 

Vurderingstrapp - bruk av formativ vurdering i undervisningen 

Felles analysekultur – resultater, analyser, tiltak, effekt og justering 

Folkehelseprosjekt med fokus på: 

 - Sunt kosthold 

 - Fysisk aktivitet 

Utvikle og implementere gode og målrettede læringsstøttende aktiviteter på AKS som støtter opp om 

skolens læringsarbeid. 

 

Org.kart Ammerud skole 

Rektor orienterte om org.kartet for skolen.  Det ble opprettet et eget skole-hjem samarbeid fora hvor 

representanter fra ledelsen og  FAU møtes de for å diskutere ulike saker som da tas med til FAU-møtet 

uken etter. Dette gir en langt bedre saksforberedelse, og bidrar til økt forståelse for alle parter. 

 

FAU presenterte seg v/ FAU leder og nestleder. 

FAU orienterte om sin organisasjon (egen foil). Begynte med skole-hjem samarbeidsmøter i våres, og 

har meget positive erfaring.  Kommer skikkelig i dybden på ulike saker, og forstår mer hvordan skolen 

tenker, og lettere og komme i god dialog.  

 

Viktige saker for skolehjemsamarbeidet høsten 2018 (se foil) 

Kommunikasjonslinjen – ledelsen har laget en god oversikt, og viktig å forankre dette hos alle 

foreldrene. 

Vi har aktive foreldre på foreldremøtene. 

Spørsmål fra salen om hvordan engasjere foreldre: Skolen har årlige tradisjoner som julemesse, 17. 

mai etc.  Det er ulikt engasjement, men mener å få til godt engasjement fra mange foreldrene slik at 

gjennomføring går veldig bra. 

Spørsmål om hvor lenge man sitter i FAU styret.  Det er ikke noe fast på Ammerud skole. Høybråten 

skole har en ordning hvor man sitter i 2 år. 

Ta kontakt med driftsstyret på Lakkegata skole, i forhold til hva de har fått til av foreldreengasjement 

på mange aktiviteter og prosjekter. 

Rødtvet skole er nå en av to skoler som nå er Hjertesone skole. 



FAU på Ammerud skole har org.nr. – har ikke søkt frivillighetsmidler. Har grei økonomi med 

bakgrunn i 17. mai. 

Skolehjem-møtene består av FAU-leder, FAU-nestleder, DS-leder og Rektor. Uformelt møte. Det gir 

anledning til å gå i dybden på sakene, og skolen får anledning til å undersøke ved spørsmål, og dermed 

være bedre forberedt når skolen ledelse møter FAU uken etter. 

 

Foilsettet brukt under presentasjonen er tilgjengelig sammen med referatet. 

 

 

 

 

4. Utvalgte funn fra Oslo KFUs spørreundersøkelse v/ Oslo KFU. 

 

Undesøkelsen peker på 3 utfordringer: 

 

Tid – hvordan får vi tid til å gjøre FAU arbeid? 

Spre arbeidsmengde.  Sette opp prosjektgrupper. Lage en årsplan. Hvilken pådriver er skolen 

for valg til FAU?  Det er et ønske fra flere om retningslinjer best-practice for FAU valg og 

organisering. Ønske om fast post på foreldremøte om hva FAU arbeider med. 

 

Medvirkning – Blir invitasjon til skole-hjemsamarbeid reell? 
 

Rolle - Hvilken rolle skal vi ha? – kakebaking til 17. mai eller temamøter? 
 

Viktig å dele gode ideer med hverandre. Ideelt sett skulle vi hatt et sted hvor alle gode ideer ble 

samlet.  Men det kreves resurser, og vi har ingen standard løsning.  Finnes det en skyløsning som FAU 

kunne legge inn? 

 

 

5. AKS-rapporten og ny forskrift v/områdedirektør Trond 
 

Trond presenterte brukerundersøkelse samt ny forskrift vedr. Aktivitetsskolen. Se eget foilsett vedlagt 

referatet. 

 

Rapport for Oslo ble presentert. Be om egen AKS rapport for din skole. 

 

Noen punkter som ble spesielt kommentert: 

 

Spørsmål 36. Faglig utvikling har man jobbet mest med, men scorer likevel lavest.  En utfordring som 

det er viktig å jobbe videre med. 

Hva forventer egentlig foreldre om hvilken faglig utvikling man skal få på AKS? Og hvor synlig er 

faglig utvikling? 

Historisk utvikling på dette spørsmålet er i god utvikling. Men må jobbes mer med. 

 

Spørsmål 39. Kompetanse blant de ansatte 

Viktig, og forventet, at foreldre stiller krav – og er i dialog med skolen på dette på hvordan bli bedre 

på dette. 

I hvilken grad har foreldre kjennskap til kompetansen til å kunne svare på dette? 

Møter med foreldre og AKS kan nok bidra til at foreldre blir kjent med det de driver med på AKS og 

hvorfor, og derigjennom kunne vurdere bedre kompetansen til AKS-ansatte. 

Ammerud får til varm mat på AKS. Det er et ønske fra møtedeltagere om hvordan man får til dette. 

Man må se på helheten i budsjettet og se på hvordan man kan fordele. Ammerud har ansatt en kokk 

(fremfor en AKS ansatt).  Kan kanskje være et eget tema på et annet møte? 

 



Ny forskrift ble presentert av Trond.  Se foilsettet for info. 

 

 

6. Lovendring i opplæringsloven, 1-4.trinn v/områdedirektør. 
 

Trond presenterte lovendringen i opplæringsloven §1.4. Se foilsettet vedlagt referatet for mer info. 

 

Det var spørsmål om de barn som får tilrettelagt læring.  Da får foreldrene brev om dette. Barnet kan 

også få med seg opplæringsmateriell. 

 

 

7. Meldingsappen v/ områdedirektør. 
 

Ammerud skole bidro til ¨presentere dette ved Christer Sundby (undervisningsinspektør). Se foilsettet 

vedlagt referatet for mer info om dette. 

 

Ble lansert i august dette skoleåret. 

Kan motta og svare på meldinger.  Sende meldinger til lærer. Enkelt verktøy å bruke. 

På Ammerud er man nok delt i opplevelsen av dette.  Noen bruker det mye, mens andre bruker det 

mindre. 

Blir i dag brukt til fravær og beskjeder. 

 

Det som fungerer: 

Et samlet sted man får informasjon om ditt barn og klassen. 

 

Noen foreldre synes at det å sende melding til skolen er litt knotete. Men veldig bra med å få 

påminnelse fra skolen. 

Viktig at skolen blir flink til hvor informasjon går.  Noen skoler bruker Showbie til dette. 

En utfordring er at man ikke får bekreftelsesmelding om at meldingen er levert. 

En svakhet at ALLE foreldre må laste ned appen. Spond f.eks. gjør det mulig for foreldre å motta 

meldingen i ulike kanaler. 

En oppdatering i appen vil gjøre det mulig å se hvem som har mottatt meldingen. 

 

 

Eventuelt 
 

Ingen saker 


