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REFERAT MØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE C OG D 

Tid:  Onsdag 24. april. 2019, kl. 18.00–20.00 

Sted:  Furuset skole 
 

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

Deltagerne: 
Arne Sørli, Bakås skole 

Camilla Kampervold, Bjøråsen skole 
Katrine Lehn-Hermandsen, Bjøråsen skole 
Hege Ajer Pettersen, Furuset skole 

Tove Sjøberg, Furuset skole 
Tugba Kaya Atay, Furuset skole 
Murat Tepeli, Furuset skole 

Waqqas Abdul-Basit, Haugen skole 
Erik Lund, Høybråten skole 
Sindre Endresen, Jeriko skole 

Jan Alfred Sandven, Tveita skole 
Kristin Kverndokk, Ammerud skole 
Asbjørn Langseth Henriksen, Løren skole 

Torunn Graftås, Refstad skole 
Lene Karin Wiberg, Rødtvedt skole 
Lina Bakke, Sinsen skole 

Eirik Welo, Årvoll skole 
 
Asgjerd Halseth, rektor Furuset skole 

Kine Vålbekk, avdelingsleder, Furuset skole 
 
 

Ingen kommentar eller merknad til innkalling eller agenda.   

Vickey Bonafede, Oslo KFU, ønsket alle velkommen. 
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1. Presentasjon av vertsskolen v/Asgjerd Halseth, rektor 

 
 

 

Furuset skole fra 1861 er en skole 
med historie. Det er en av de eldste 
skolene i Oslo, og den opprinnelige 

skolen er en vakker trebygning som 
nå brukes som kurs- og 
konferansesenter.  

I 1931 fikk skolen en større og mer 
moderne skolebygning.  
Furuset skole har i dag omtrent 330 

elever som er glad i skolen sin. 
Furuset hagelag har på skolens 
område bidratt med en flott 

grønnsakhage for skolens elever. Like ved skolen ligger Furuset 
idrettsforenings omfattende sportsanlegg.  
97% av elevene har foreldre fra andre land enn Norge, og en av fem elever 

lever under fattigdomsgrensen.  
Skolen lærere arbeider målrettet for å skape mestring og læringsglede, med 
fokus på grunnleggende ferdigheter i lesning, skriving og regning. Skolen har 

et eget mestringsteam som gir dyktig bistand til elevene som har behov for 
tilpasset undervisning.  
Elevene har fått hvert sitt nettbrett. Elevene har tilbud om gratis plass på AKS. 

Skolen tilbyr leirskole for elevene – et høyt verdsatt tilbud blant elevene. 
Furuset skole kjenner et meget engasjert foreldreråd som organiserer trygg 
trafikktiltak, sykkelverksted og flott karneval.  

 
Skolens elever hadde laget flotte presentasjoner om hospitering ved 
Granstangen skole og leirskole ved Kragerø maritime leirskole –  

Sitat "den beste opplevelsen i mitt liv"😊 
 
 

’Laget til eleven’ 

 

Hvordan jobbes det med de ressursene skolen har til rådighet? 
 

Mestringsteamet:  
Mestringsteamet består av tre lærere en spesialpedagog og rektor. De 
samarbeider med kontaktlærere, assistenter, sosiallærer, og skolens ledelse 

med rektor. 
Teamet har et bredt hovedoppdrag om å ivareta de som har krav på 
spesialundervisning (Opplæringsloven § 5-1), men også de elevene som har 

behov for faglig støtte. Dette gjelder også for de elevene som trenger særskilt 
norsk (opplæringsloven § 2-8). 
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Mestringsteamet gir veiledning til lærerne i forbindelse med organisering og 
gjennomføring av kurs i å lese- og regne. Spesielt leseferdigheter har prioritet. 
 

Det legges vekt på praktisk oppfølging av elevene, og dermed brukes det 
mindre tid på sakkyndig utredning (rapportskriving). Det legges dermed opp til 
optimal ressursutnyttelse av spesialpedagogen.  

Det er en endring i hvordan skolen arbeider med Individuell Opplærings Planer 
(IOP).  
Det er meget viktig å bruke mye tid og ressurser på de yngste elevene.  

 
Helsesøster: 
Helsesøster er tilknyttet Alna bydel og har en del lovpålagte arbeidsoppgaver, 

som vaksinering osv.  
Hun har vært engasjert i to prosjekter: 

 

a) Behandling og oppfølging av overvektige elever, og 
b) Skolestartprosjekt ved fem skoler hvor alle elevene ble undersøkt på 

deres motoriske ferdigheter. 

 
I det siste prosjektet konstaterte fysioterapeuter at 30% av alle elevene hadde 

en dårlig utviklet motorikk. Dette er meget bekymringsverdig.  
 
Taushetsplikt: Helsesøster har taushetsplikt, og skolen har sin taushetsplikt. 

Dermed er kommunikasjon mellom skolen og helsesøster begrenset til 
drøftelser på et generelt plan.  
Skolehelsetjenesten oppfyller normtallet på 1 helsesøster for 300 elever. 

Helsesøster samarbeider også med psykolog. 
Det er ikke kjent om skolen samarbeider med lokale idrettsforeninger ifm 
gratis introduksjonsprogrammer for elevene. 

 
 
Nettvett – digital dømmekraft 

 

Politibetjent Chris Ngyen (Grønland politistasjon) ga en presentasjon om 
nettvett, med hovedfokus på elevens bevissthet i deres omgang med sosiale 

medier.   
 

Hele presentasjonen legges ut på Oslo KFU sin hjemmeside.  
  
 

’Foreldrerådet ved Furuset skole 

 

Hege Ajer Pettersen, (FAU-leder) og Tove Sjøberg (FAU-medlem) holdt en 
presentasjon om FAU-arbeidet. 
 

FAU ved Furuset skole står for å organisere en rekke arrangementer for 
skolens elever; 17. mai, trafikk, sykkelverksted og karneval. Dette er 
aktiviteter som skolens elever har stor glede og nytte av. Det skapes gode 
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møteplasser hvor foreldre og elever kan treffes, bli kjent med hverandre. Slik 
skapes et godt skolemiljø for alle!  
Det viktigste for FAU på Furuset er å jobbe for at barn og foreldre ved skolen 

blir bedre kjent med hverandre, og dette er viktig for hvordan FAU arbeider. 
FAU mener at å bygge gode relasjoner, bidrar til trygghet, stolthet og 
tilhørighet. Derfor forsøker FAU å etablere flere møtearenaer. 

 
 

 

Oslo KFU takker Hege og Tove fra FAU ved Furuset skole og ledelsen ved 
skolen for et godt gjennomført møte, og flott bevertning! 
 

 
Referent, 

Erlend des Bouvrie 
 

 

 
Innspill fra Oslo KFU: 
Det er en generell utfordring å skape foreldreengasjement slik at 

arbeidsoppgavene bedre kan fordeles på FAU-medlemmene. 
 
For å skape gode foreldrenettverk ved skolen til det beste for elevene er det 

viktig at skolens ledelse sikrer en reell medvirkning fra foreldrene og slik ta 
ansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Alle foreldre som har barn 
i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et 

arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal 
representere alle foreldrene ved skolen og sørge for at samarbeidet mellom 
hjem og skole er godt. 

 
Vanlige oppgaver for FAU 
• Jobbe for et godt skolemiljø  

• Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene  
• Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker  
• Arrangere samlinger for foreldre og lærere  

• Samarbeide med elevrådet, driftsstyret, SMU, rektor og lærere 
• Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet som idrettsforeninger 

 
Foreldrenettverket legger til rette for at foreldrene blir bedre kjent med de 
andre voksne og elevene i klassen. Dette virker forebyggende på flere plan. 

FAU; 

• Øker trivselen til både elever og foreldre  
• Gir felles tilhørighet til klassen/skolen  

• Legger grunnlaget for inkludering i det sosiale fellesskapet  
• Bidrar til utvikling av felles normer og regler blant de voksne  

  

Foreldrenettverk har vist seg å være en av de viktigste faktorene i det 
forebyggende arbeidet blant barn og unge.  
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Barn og unge trenger et nettverk av foreldre rundt seg. Et nettverk som kan 
hjelpe barna til å ta riktige valg i en skog av vanskelige valgsituasjoner. Et 
nettverk som våger å drøfte ting sammen, og kanskje bli enige om en del 

felles spilleregler. Et nettverk som kan mobilisere effektivt ved behov. Et 
nettverk som også kan møte sammen med elevene for å drøfte viktige 
utfordringer.  

  
Dette gir oss ikke mer arbeid, kun et givende engasjement i barna våre.  
  

Med dette som bakgrunnsinformasjon bør hver enkelt klasse sørge for 
rekruttering av to kontakter for neste skoleår, en hovedkontakt og en vara. 
Dermed får hvert trinn fire kontakter. Samarbeid mellom disse er bare positivt. 

En av disse fire kontaktene blir representant i FAU og en blir vara. Navn på 
kontaktene (og hvem som stiller til FAU) kan sendes fra nåværende 

klassekontakter til leder av FAU.  
 

 


