
SKOLEGRUPPE D
MØTEREFERAT             4. mai 2010 kl. 18:30 – 20.30.               Hasle skole   

Møtetype:   2. møte med skolegruppe D, 1 – 2 representanter fra skolene 
Møteleder:   Hege Børke Lillekroken
Referent:   Gitte Huus
Deltakere:   Løren skole, Bjøråsen skole, Nortvedt skole, Groruddalen skole, Hasle skole. 
Meldt forfall:  Årvoll skole
Ikke til stede:  Apaløkka, Grünerløkka, Grønland VO, Lakkegata, Sinsen, Svarttjern,  
                         Tiurleiken, Tonsenhagen, Veitvet, Ammerud, Rødtvedt, 
Neste møte:   September 2010. 

FAU leder ved Hasle skole, Hege Børke Lillekroken ønsket velkommen og syntes det var 
beklagelig at ikke flere skoler var tilstede.

1. Presentasjon av deltakere 
Kort runde med presentasjon:
Løren skole, Bjøråsen skole, Nordtvedt skole og Groruddalen skole var representert i tillegg 
til leder, nestleder og sekretær fra Hasle skole.
I tillegg var områdedirektør Bente Fredheim og rektor ved Hasle skole, Olav Knutsen tilstede.

2. Valg av referent
Gitte Huus ble foreslått og valgt

3. Godkjennelse av innkalling 
Innkalling godkjent. 

4. Referat fra forrige møte
Referat godkjent 

5. Presentasjon av skolen v/Olav Knutsen 
Presentasjon vedlagt. Rektor fremhevet viktigheten av et godt samarbeid med foreldrene og 
FAU. Skolen har 440 elever, 220 elever på Aktivitetsskolen. Skolen er 53 år gammel. Noe 
som særpreger skolen er ”vurdering for læring”, hvor Hasle er besøksskole. Visjon - godt 
miljø med læring i fokus. Olweus-program, oppfølging av lærere og resultater, skolevandring. 
Rektor presenterte hvordan skolen jobber innen følgende områder: Vurdering for læring, 
skolevandring, Ro, respekt og faglig konsentrasjon.  

6. Aktuelt fra utdanningsetaten v/områdedirektør Bente Fredheim 
Bente Fredheim orienterte om følgende fra utdanningsetatens side: Kartlegginger våren 2010, 
Ro og orden, Teach First, Aktivitetsskolen, Virkemidler for lærere og ledere i Groruddalen, 
Assessmentsenter. Det utføres seks kartlegginger i vår. 2. trinn regning er avsluttet, 3. trinn 
regning uke 15, 1. trinn lesing uke 18. 2 trinn lesing uke 18, 6. trinn lesing 1. mai – 31. mai. 
Bra resultat i skolegruppe D. 9 % under kritisk grense, mens ”beste vest” har rundt 7 %. 
Resultatene ligger på skoleportalen. Utdanningsetaten arbeider med ro og orden. Fire sentrale 
spørsmål: Tid på å få ro, forstyrret av andre, for sent til timen + elevundersøkelsen. Teach 
first: nyutdannede mastergradsstudenter som skal arbeide som realfagslærere på skoler i Oslo 



som er spesielt krevende. Treårig samarbeid mellom Statoil, Utdanningsetaten og institutt for 
lærerutdanning og skoleutvikling v/UiO – Bjøråsen har fått 2, Apaløkka har fått 2? 
Halvparten velger å fortsette som lærere. Assessmentsenter/ vurderingssenter: Opplegg for 
intervju/ansettelse av rektorer i regi av utdanningsetaten. Metoden lært av Statoil. Diskusjon: 
Utfordringer når lærere i langtidssykmeldte, dette går lett ut over den enkelte klasse, forslag 
om at utdanningsetaten kan løfte opp problemstillingen, kan man klare å rekruttere raskt gode 
lærere ved hjelp av de 178 Osloskolene?  Bente Fredheim informerte deretter om 
Aktivitetsskolen. Målsetting om at aktivitetsskolen skal være en del av et helhetlig tilbud i 
samarbeid med skolen etc. Det har vært en undersøkelse av aktivitetsskolen og vil 
gjennomføres ytterligere en. Innspill fra foreldre: opplevelse av at det er dårlig informasjon 
om tilbud ved aktivitetsskolen, ikke lenger SFO-foreldremøte, behov for en møteplass. 
Eksempler på gode aktivitetsskoler: Ammerud – med i nasjonalt prosjekt ”Heldagsskole” hvor 
skole og aktivitetsskole blir sett i sammenheng, Lilleaker (gourmetkurs etc). Mange gode 
tilbakemeldinger fra representantene. 

7. Info fra Oslo KFU 
John Sørland kunne ikke være tilstede, men bedt Hege Lillekroken informere. Hege 
informerte om at KFU Oslo og byråd Torgeir Ødegård utarbeider årshjul for foreldre- skole-
samarbeidet og Global Dignity. I år er målet at skoler i hele landet har et arrangement 20. 
oktober 2010. Prosjektleder fra utdanningsadministrasjonen. Ønske om en representant fra 
KFU, frist 30. april. Noen som kan tenke seg å delta i en gruppe som skal lage et opplegg for 
Oslo-skolene? Send epost til John Sørland eller til Hege.   

8. Disiplin, orden og ro 
Kort drøfting av hvordan dette er på de ulike skolene. Groruddalen Ungdomsskole har jobbet 
bra med dette det siste året. Viktig å identifisere om det er problem med enkeltindivid eller 
klassekultur. Trekke inn foreldregruppa tidlig i eventuell problemutvikling. Løren har 
foreldreorganisert opplegg på Hudøy. Kampanje på Hasle – elevrådets representanter 
observerer og vurderer klassestart osv.  

9. Hvordan samle foreldre med minoritetsbakgrunn 
Det ble ikke tid til å diskutere dette. Klart formål med møtet, påmelding, 

10. Eventuelt 
Det var få skoler til stede, og det oppfordres til at flere deltar og at det meldes fra dersom man 
ikke har mulighet til å komme. 

11. Neste møte 
Løren skole tar ansvar for å innkalle til neste møte etter sommerferien, for eksempel slutten av 
september. Aktuelle tema: Hvordan involvere foreldre med minoritetsbakgrunn, hvilke gode 
arrangement har de ulike skolene etc. 

(Spore) 
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