
SKOLEGRUPPE D

MØTEREFERAT 17. februar 2011 kl. 18.00-20.00 Årvoll skole

Møteleder: Ivar Tollefsrud

Referent: Hanne Kobernus

Deltakere: Apalløkka ungdomsskole, Groruddalen skole, Linderud skole, Ammerud skole, 
Svarttjern skole og Løren skole

Ikke tilstede: Günerløkka, Grønland VO, Lakkegata, Sinsen, Tiurleiken, Tonsenhagen, 
Veitvet, Rødtvedt, Hasle, Bjøråsen, Nordtvedt

1. Presentasjon av deltakerne
Kort runde med presentasjon
I tillegg til skolene var områdedirektør Bente Fredheim og rektor ved Årvoll skole, Gry 
Sjødin Neander, tilstede.

2. Valg av referent
Hanne Kobernus ble valgt som referent.

3. Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent

4. Referat fra forrige møte
Referat ble godkjent

5. Presentasjon av skolen v/Gry Sjødin Neander
Rektor Gry Sjødin Neander presenterte 1. – 10. skolen. 
- Visjonen er læring for livet
- Forventningsplakat som viser hva som forventes av skole og foreldre
- Ny strategisk plan for 2011 – 2014
- Presentasjon av skolens kartleggingsresultater
- Lager skole-hjem samarbeidsplan sammen med FAU
- Satsning på IKT da det er et etterslep på skolen
- Aktivitetsskolen er integrert med skolen bla. med felles regler
- Rektors holdning er at barn er viktige og skal lyttes til og har satt av egen tid til dette

6. Aktuelt fra Utdanningsetaten v/ områdedirektør Bente Fredheim
Bente Fredheim informerte om oppbyggingen av skoleområdene i Oslo. Skolegruppe D 
har resultatansvar for 19 skoler.

Satsninger
- 10. trinn. Alle elever som lå an til å få under 3 i norsk og regning, er plukket ut for å få 
tett oppfølging. Tiltak per elev må på plass og det er satt av egen pott med penger til 
tiltakene.
- Overganger. Overgangen 7. til 8. trinn. Det er egne samarbeidsmøter med skole som gir 
fra seg elev og skole som får elev.



- Faglig trykk. Barn like å ha forventninger til å prestere og trives bedre når det er 
forstårlig hva de skal oppnå.

Barn skal være trygge og stolte av skolen sin.

Det er fokus på skole og aktivitetsskolen hvor ro og orden er sentralt. Det er ofte 
forskjellige regler for skolen og aktivitetsskolen.

Fredheim sa videre at det er stor fokus på resultatleveranser ovenfor rektorer. Hun har god 
kontakt med skolene inkludert rektor, skoleledelsen og aktivitetsskolen.

7. Informasjon fra Oslo KFU
2 møter gjennomføres i skoleåret. Det er variasjon mellom skolegruppene. Skolegruppe A 
har møte 5 ganger i skoleåret. Skolegruppene må se på behovet for møter.

Det er manglende etnisk representasjon i skolegruppen. 

8. Innspill til tema til FAU-stormøte
Stormøtet er 15. mars 2011. Egen innkalling er sendt ut. Det var et tilsvarende møte i fjor. 
Det er kun adgang for leder for FAU, men på dette møtet er rektor også inkludert.

Tema skal meldes innen 28. februar. Flere av skolene hadde innspill om at det ikke var 
mulig å få innspill fra FAU før denne fristen. Møtene var hovedsakelig i begynnelsen av 
mars. KFU vil godta innspill noen dager etter fristen.

9. Eventuelt
Ingen

10. Til neste møte
- Bør ha vararepresentant til KFU - valg
- Rollen til klassekontakt
- Hvilke arrangement har skolene?

11. Neste møte i april/mai – valg av vertsskole
Linderud skole er vertsskole. Møtet planlegges i begynnelsen av mai.


