
 
Referat fra Skolegruppemøte på Tveita skole 24/9-19 
 
Velkommen til møte v/KFU og Vickey Bonafede.  
Presentasjonsrunde av alle deltakerne før informasjon og infosaker fra KFU. 
 
Tveita: Jan, Anita, Sissel, Anette, Marylynn, Lars, Kamran, Lalib og Farva 
Bjøråsen: Camilla og Kathrine 
Lutvann: Helene, Gulala, Samiya, Tina 
Vestli: Celine og Helene 
Ammerud: Meyla 
Frydenberg: Mari og Annette 
Linderud: Anne, Tonje og Darija 
Refstad: Jens 
Rødtvet: Lene og Saleh 
Teglverket: Joachim 
Årvoll: Maggy og Christina 
 
Elevrådsleder Tveita: Maryama Corr 
 

Infosaker fra KFU;  
• KFUs årlige spørreundersøkelse - vi ser at de fleste sier de fortsatt er selvlært i rollen, selv om 

dette egentlig er skoleleders ansvar. 

• Skolestart – kjennskap til om skoleleder benyttet KFUs "sjekkliste for skoleledere" for god 
invitasjon til hjem-skole-samarbeid. Sjekklisten vedlegges referatet. 
UDE har gitt uttrykk for at de generelt erfarte at skolestart hadde gått fint, men styret 
opplevde at de hadde lite konkret informasjon om hvorvidt sjekklisten var brukt, og hvordan 
invitasjon til samarbeid faktisk var blitt formidlet. 
Opplever FAU-erne en oppriktig invitasjon, og er dette viktig for skolelederne? 
Få av deltagere på møte kunne fortelle om skoleledere som faktisk tok tiden med å gi 
informasjon om råd/verv og invitere til foreldreengasjement.  

• om klasselister – Siste oppdatering i saken er at styret i Oslo KFU har meldt til UDE at dette 
har skapt store problemer og mye frustrasjon blant foresatte i Osloskolen. Vi mener at 
skrivet UDE sendte ut etter skolestart har gjort at flere skoler velger å ikke tilrettelegge for 
deling av mailadresser, da de naturlig nok oftest følger det som i skrivet heter ”hovedregel”. 
UDE skal sende ut en presisering av egen tekst og har fått i oppdrag av OVK å finne en bedre 
løsning på klasselistene, og skal sette i gang et prosjekt vedr dette. KFU har bedt om å få 
bidra inn i dette arbeidet og har som mål at UDE snarlig kommer med en enhetlig og tydelig 
avklaring av hvilken praksis Oslo skolene skal kunne følge. 

• om Oslo KFU`s nettsider - Vi har så vidt igangsatt et prosjekt for å oppdatere og oppgradere 
Oslo KFU´s nettsider. Vi ønsker at disse skal bli mer moderne, brukervennlige og inneholde 
mer nyttig hjelp og informasjon for FAUene i Oslo. Vi tar gjerne mot innspill på hva 
hjemmesidene bør inneholde, og hva FAUene syns er nyttig informasjon. 
 
 

 



Presentasjon av vertsskolen  
REKTOR og Elevrådsleder: Skolen er en relativt liten skole i Oslosammenheng, bygget i 1966. Skolen 
skal snart pusses opp og moderniseres. Tveita er en typisk nærskole med fokus på tradisjoner og godt 
samarbeid med naboene. De har et nært samarbeid med Tveten gård og låner aulaen til Hellerud vgs. 
Årlig setter de opp en forestilling i samarbeid med dramalinja på Hartvig Nissens skole. De er opptatt 
av skolehage/urban farming, og har sin egen sang skrevet av en tidligere rektor. 
 
Rektor er opptatt av å ha et godt skole-hjemsamarbeid og inviterer FAU til å involvere seg på mange 
områder, det være seg i alt fra å utarbeide årshjul til faglig innhold og organisering av skoleåret. I 
oppstarten av hvert skoleår inviteres foreldrene til et samarbeidsmøte, et felles møte med lærerne, 
hvor de trinnvis diskuterer strategisk plan og det kommende skoleåret. 
 
SMU ved elevrådsleder: I SMU snakker de om hva som kan forbedres, de planlegger arrangementer, 
snakker mye om viktigheten av trivsel og et godt miljø. De kommer med konstruktive forslag som 
blant annet har resultert i at de av og til får ha innefriminutt, det er utarbeidet en ballplan, de har 
fredagsdisco, samt at de jobber for bedre doer og bedre inneklima. Tryggere skolehverdag for alle er 
i fokus! 
 
Rektor spør inn til SMU og elevene om å delta mer i spørsmål som angår dem i klassen. 
Spørsmål: hvordan bruker de innspillene fra FAU?  
Svar: F.eks organiseringen av leksehjelp, koding som tilbud 
 
Vickey til Elevrådsleder ang trivselsundersøkelsen: 
Svar: Sett på f.eks hvem som er alene og hvem som har det bra. 
Trivselsledere er med på SMU-møter.  
 

FAU: 
FAU-leder, Jan, 2.året. Også vært driftsstyreleder. 
FAU involveres i veldig mange av skolens aktiviteter. 
Karneval er FAUs eget. FAU leder besøkte Lutvann skole og deres karneval arrangement for å få tips 
og ideer. *tommel opp* 
Elevrådet holder vårfest for de største barna. 
Julegløgg og pepperkaker er innført som et hyggelig sosialt tilbud i forbindelse med tenning av 
julegrana. I den anledning har FAU kjøpt store termoser som alle kan bruke på arrangementer. 
 
FAU på Tveita består av 13 representanter, en fra hver klasse. De ser at det kunne vært 
hensiktsmessig med varaer til representantene og jobber for å få dette til. 
Når medlemmer slutter eller ny leder tiltrår brukes det tid på god kompetanseoverføring. Det er 
laget egen Ressursmappe for klassekontakter som blant annet inneholder forventninger, diverse 
kjøreplaner for arrangementer mm. Dette er viktig slik at medlemmer kan skiftes ut årlig og det skal 
være lett å overta oppgaver og roller). De har egen FB-side og egen e-postkonto. 
Klassekontaktene tar seg av typ leirskole osv. 
Årshjul etter tips fra KFU.  
(NB! Kan fila gjøres om til excel eller noe?) 
Har et eget skriv som heter Til nytt FAU-styre og egen organisasjon, Brønnøysund 
 
Skolens hjemmeside brukes aktivt til innkallinger og referat. De prøver å påvirke og i tillegg purre når 
ting ikke er lagt ut. 
Samarbeidsmøtet i august m rektor (som nevnt over) + eget AKS-samarbeidsmøte 
Bruker google drive for deling av dokumenter: turer, avslutninger, andre oppgaver 
Ideer til arrangement, innkjøp, datoer mm 



FAU har egen bod til utstyr og telt mm! 
 
Spørsmål: Det å registrere FAU som frivillig organisasjon, Brønnøysundregisteret.  
Utfordringer med å lage vedtekter. Spurte Lutvann om hjelp da de hadde vært gjennom prosessen. 
Prøver å definere foreldrenes rolle. Kombinasjonen av å være både lovpålagt organ og frivillig org. 
Flere FAUer har fått avslag fra Brønnøysund fordi vedtektene ikke har vært tilrettelagt. 
Fins ikke en mal, mange opplever at det tar fryktelig lang tid. 
Spørsmål vedr skifte av styre når man er organisasjon.  
 
Dagen godbit: Lutvann skole deler gjerne sine vedtekter samt deres fremgangsmåte for 
registrering/erfaringer med prosessen. Dette legger vi så ut på hjemmesiden til oslokfu.no, under 
fanen merket med "erfaringer". 
Stor takk og tommel opp til Lutvann for deling   
 
 

DRØFTELSER: 
Det etterlyses et digitalt støtteverktøy for lettere å dele informasjon samt holde vedlike oversikt over 
medlemmene i FAU/trinn. 
 
Om tema; Oppstart av FAU-året: 
Bør man etablere en slags fadderordning for foreldre med minoritetsbakgrunn? 
PÅ Lutvann holdes det et foreldremøte for 1.trinnsforeldrene første skoledag med valg av 
klassekontakter. 
Sende FAU-representanter på 1.trinnsmøtene. 
Lage et forventningsskriv som sier noe om hva det betyr å være trinnkontakt og hva det betyr å sitte i 
FAU. 
FB og sosiale medier fungerer dårlig som kommunikasjonskanal mange steder. Kan UDE finne en 
løsning for at tillitsvalgte får en bedre kommunikasjonskanal? 
Bedre delingsløsninger og et eget lagringssted hos osloskolen.no 
 
 
Forslag:  
1. behovet for å ha et eget FAU leder fora. 

Tidligere var skolegruppemøtene denne arena men det har jo endret seg gjennom årene.  KFU vil 
drøfte om vi skal bidra/ta et initiativ her og i så fall hvordan (kan en egen mail liste distribueres? 
FB gruppe?). 

2. ønskelig å hente inn mer "materiell" for deling på våre hjemmesider 
Ref. innspill som referert til over vedrørende registrering i Brønnøysund registeret og deling av 
vedtekter fra Lutvann skole.  

 
Derfra kom forslaget om å synliggjøre når vi har lagt ut noe nytt her – gjelde legge til en notis i KFU 
info og/eller på FB? 
 
  

Læringsrik mat på AKS/SFO: 
Selje fortalte om prosjektet ’Læringsrik mat’, støttet av Gjensidigestiftelsen og samler 14 skoler i Oslo. 
Formålet er å fremme elevmedvirkning i matlagingen og sunn mat på AKS. Prosjektet bruker mat som 
innfallsvinkel i både norsk og matematikk som læringsstøttende aktiviteter. Deltakerskolene får kurs i 
enkel og sunn matlaging, som igjen kan brukes på AKS. Prosjektet er med på å utjevne sosiale 
forskjeller og skape større bevissthet rundt billige og sunne mellommåltidsretter.  



De har kapasitet til å ønske noen flere skoler velkommen med i prosjektet. Ta gjerne kontakt dersom 
dere ønsker mer informasjon eller ønsker å melde deres interesse for å bli med. 

 
 
Rekruttering til skolegruppene: 
Styret og utvalget i Oslo KFU er frivillige foresatte som brenner for hjem-skolesamarbeid. Vi trenger 
og ønsker oss flere som kan bidra inn i skolegruppene, med tilrettelegging for skolegruppemøter og 
den viktige delingsarenaen dette er, i tillegg til at det er gode muligheter for å engasjere seg i 
spesifikke temaer. 
KFUs brosjyre om gruppelederrollen var lagt ut på alle bordene og flere valgte å ta denne med seg. Vi 
håper dere kikker på denne og blir ytterligere inspirert til å melde interesse. Hver og en ønskes varmt 
velkommen   
 
 
Møtet ble avsluttet kl: 20.30 
 
Referent: Selje Lyngset, Oslo KFU 


