
SKOLEGRUPPE D 
MØTEREFERAT 26.01.10  KL.18:30-20:30 NORDTVET SKOLE 

 

MØTETYPE 1. møte med skolegruppe D – 1-2 representanter fra skolene 

MØTELEDER John Sørland 

PROTOKOLLFØRER Christin Siljeholm 

DELTAKERE 

 
Nordtvet skole, Groruddalen skole, Hasle skole, Linderud skole, Årvoll skole, Ammerud skole, Rødtvet 
skole, Bjøråsen skole 
 

IKKE TILSTEDE 

 
Apaløkka, Grorud, Grünerløkka, Grønland VO, Lakkegata, Løren, Sinsen, Svarttjern, Tiurleiken, 
Tonsenhagen og Veitvet skole  
 

NESTE MØTE Hasle Skole kaller inn til neste møte 

 

 AGENDA 
 

VALG AV REFERENT   

Christin Siljeholm ble foreslått og valgt 

GODKJENNING AV INNKALLINGNEN 

Innkallingen godkjent, og de som var tilstedet var positiv til denne type forum 

PRESENTASJON AV VERTSSKOLEN V/REKTOR MARIT MATHISEN 

Nordtvet skole ble bygd i 1954 og ble i perioden 2001-2004 ombygd til dagens skole som har 360 elever over to parallelle 
klasser i 1.-7. trinn. Av disse er det 3 grupper med generelle lærevansker, 1 grp med 8 elever med autisme. Det er ca. 100 
ansatte ved skolen inkludert Aktivitetsskolen. Det er ca 60% flerspråklig elever. Nordtvet er en nettverksskole med Grorud og 
Groruddalen skole. Skolen gjennomfører skolevandring, der ledelsen kommer innom klassene og observerer. Det de ser etter 
er om det står ”Mål for dagen” på tavlen og på slutten av dagen en oppsummering, om læreren kommer tidsnok, om det er 
ro og orden eller andre ting. Foreldresamarbeidet er veldig bra. Vi har et FAU som står veldig på. 2 ganger i året har ledels en 
et stort foreldremøte på Grorud Samfunnshus. Disse møtene er godt besøkt. I fjor prøvde vi noe nytt som vi kalte 
”Workshop” med flere aktører som informerte foreldrene om alt fra mobbing, veiledet lesing, fysisk bevegelse (”Røris”) i 
skolen, og andre aktuelle tema. Pga. navnet ”Workshop” var det ikke alle som oppfattet hva det egentlig gikk ut på. I år blir 
ledelsen med på foreldremøter i klasserommene. 
De nasjonale prøvene kom ikke så bra ut i år som tidligere år, men skolen setter inn forsterkede ressurser for å forbedre 
resultatet. For mer informasjon kan må man gjerne besøke skolens hjemmeside: 
http://www.nordtvet.gs.oslo.no/skolen/skolen1.shtml 
 

INFO FRA UTDANNINGSETATEN V/OMRÅDEDIREKTØR BENTE FREDHEIM 

Bente Fredheim har jobbet som områdedirektør i 8 år. Hun følger opp at ledelsene ved skolene i sitt område gir en god 
veiledning til sine ansatte. Bente er interessert i oss foreldre – og understreker at vi drar lasset sammen. Vi foreldre må 
kreve å få vite hva/hvor våre barn står i de forskjellige fagene. Hun vil gjerne se foreldre som reiser seg og sier  at de f eks   
vil ha skriftlig vurdering som er forståelig for de foresatte. Det ble en del snakk om at det å gå fra grunnskole til 
ungdomsskole er en stor overgang for elevene, men kan også være det selv på samme skole fra 1. til 10. trinn. De ønsker 
seg også et tettere samarbeide med ledelsen på aktivitetsskolen slik at det blir de samme rammene som på skolen.  
Bente Fredheim informerte oss om ”Tidlig innsats”/”Early Years” som flere skoler nå har tatt i bruk. 
I tillegg fikk vi høre om ”Teach First Norway” (TFN) som er et 2 årig ledelsesutviklingsprogram for svært dyktige 
nyutdannede studenter, i samarbeide med Statoil og ungdomsskolene. 
Ellers oppmuntret hun oss til å fortsette med disse møtene, som hun anser som svært viktige! Hun stiller gjerne igjen, og vil 
gjerne høre mer om hva vi brenner for. Hun skulle også ta kontakt med de skolene som ikke var tilstede, for å etterlyse 
engasjement. 
 

 
 
INFO OM KFU V/LEDER OSLO KFU JOHN SØRLAND 

John Sørland informerte litt om KFU Oslo som organ og oppfordret oss til å gå inn på disse nettsidene for mer info:  
http://www.oslokfu.no 

       http://www.fug.no 
       De er også med på å støtte opp om Skolegruppemøtene med innkalling, tema, foredragsholder etc.  

http://www.nordtvet.gs.oslo.no/skolen/skolen1.shtml
http://www.oslokfu.no/
http://www.fug.no/


 
 

INNLEGG OM LEKSER OG MÅL V/ANITA STORDAL 

Anita Stordal jobbet som lærer i 11 år på mellomtrinnet, og nå som foredragsholder gjennom barnevakten, se  
http://www.barnevakten.no 
Hun gikk igjennom hva departementet mener at hjemmets og skolens rolle er. 
Et lite tips; bli kjent med foreldrene i klassen, lær navnene på de i klassen. Og er det noen som blir plaget/mobbe t, er det 
lettere å ta en telefon til de foresatte det gjelder. Greit å involvere skolen, slik at man ikke operere alene. Prøv å få til  et 
foreldrenettverk. Ved foreldresammenkomster/møter; 
Ha tolk til de som evnt. Trenger det, nytt opplegg rundt møtet, for eksempel tema baserte ting, enkel servering. 
Hyggearenaer; lage spillekveld i klasserommet, foreldrene tar med seg pølser & tilbehør. Dette er med på å danne et 
foreldrenettverk, også med tanke på senere klassetrinn. 
Lekser: foreldrene skal slippe å være lærere, men være mer tilstede for barna for å gi de ros og oppmuntring. Avklar gjerne 
på foreldremøter hva som forventes av oss foreldre ved/under lekser. Det er lærerne sin oppgave å sette opp lekser og lære 
de nye ting. Lekser skal være repetisjon. Mange syntes at fagbøkene er vanskelige å forstå, noe som kan gjøre det ekstra 
vanskelig å hjelpe til hjemme, og kanskje spesielt i flerspråklige hjem.    

 

EVENTUELT 

- Det kom et forslag om å ha et skolegruppemøte, ikke nødvendigvis med foredragsholder, men mer et møte hvor vi kan 
utveksle erfaringer og idèer 

- Fra Rødtvet skole kom dette forslaget i etterkant av møtet pr. mail:  
foreldresamarbeid og kommunikasjon mellom skole og hjem, men innleder/foredrag fra Trude Jahren 
(en kortversjon av foredraget hun holdt på Etterstad skole i oktober, med vekt på foeldrerollen - forventningsavklaringer - 
kommunikasjonen med skolen). Her bør FAU styrene fra skolene, eventuelt også noen klassekontakter inviteres og jeg tror vi 
bør ha påmelding på forhånd. Det er mulig et slikt tema passer best på starten av et skoleår? 
Jeg tror også gruppa bør ta opp hvordan man engasjerer to-språklige familier i hjem-skole samarbeid og kanskje også i FAU, 
hvis noen har gode erfaringer å dele (enten om tiltak fra foreldrehold, eller fra skolen  sin side. Her har Rødtvet tatt noen 
initiativer, bla. "foreldre kafe" og "foreldrekurs", men har litt lite erfaring foreløpig).  
 
 

NESTE MØTE 

Hasle Skole overtar stafettpinnen og er vertsskole for neste skolegruppemøte. Innkalling kommer senere.  

 

http://www.barnevakten.no/

