
Referat Skolegruppe D møte 03.05.12

Deltakere

Per Robert Fjelly Nortvedt Skole (referent)
Mona Bjelland Tonsenhagen Skole
Carol Akporiaje Løren Skole
Irene Sigen Linderud Skole
Jorunn Lakkegata Skole

Bente Fredheim Områdedirektør Skolegruppe D
Lene Rønning Arnesen Rektor Lakkegata Skole

Møte ble holdt på Lakkegata skole og Lene Rønning Arnesen åpner med å fortelle om skolen. 

- Skole fra 1900
- 330 elever i dag med 4 mottaksklasser
- 3 1 klasser og resten 2 paralell
- 39 pedagoger
- Satser på tema vurdering for læring
- Del av Connect programmet

Bente Fredheim informerer litt rundt manifestet mot mobbing samt at det blir en diskusjon rundt 
å få flere foreldre på banen.

Undertegnede informerer om det å benytte seg av SMS ved innkallinger til FAU møter samt å 
følge opp med SMS som et suplement til mail. Dette med SMS viser seg å være en effektiv måte 
å komme mer i direkte kontakt samt at det er lettere å få enkelte til å stille til møter. 

Bente F informerer om brosjyren velkommen til Oslo skolen samt skolebehovsplanen og de 
prosjekter som skal ferdigstilles i 2012. 

Bente informerer om Sommerskolen som er etter alles inntrykk et fantastisk arrangement. 

- Gratis for alle elever i Osloskolen
- Ukeslange kurs
- 13000 påmeldt
- Totalt 56 kurs

Gjort en jobb for å få flere fra Skolegruppe D til å melde seg på dette da det er vestkantsskolene 
som er dominerende med deltakelese. Dette har man høstet av å kan tydelig se at det er mange 
flere som har meldt seg på fra østkanten i år. 

Carol informerer om vennegrupper og stor suksess med dette. Klassene blir delt opp i fire av 
læreren. 



Undertegnede informerer fra KFU om de arbeidsgrupper som ble satt ned og hvordan dette kan 
hjelpe til med å lettere kunne få informasjon blant annet om Skoleprosjekter i forhold til 
Skolebehovsplanen. Samt at jeg informerte om arbeidsgruppen som ble satt opp i forbindelse 
med ”sammen mot mobbing” arrangementet. 

Et forslag som kom opp var å sette opp en trafikk arbeidsgruppe i KFU da dette ofte er et tema på 
mange skoler. Her er det mange som vingler i blinde om hvor man skal trykke på og hva man 
skal fokusere på for å eventuelt få en forbedring. 

Under eventuelt så tar Mona opp dette med fysisk aktivitets nivå og spør om hvordan dette kan 
forbedres. Bente informerer om at det er Rektorene som skal organisere dette og at det er viktig at 
det eksisterer et tilbud om fysisk aktivitet. I forhold til bevilgning av penger til dette formålet så 
er dette noe en eventuelt må ta opp med kunnskaps departementet. 

Det ønskes også enhetlig fra gruppen at man informerer litt om hva KFU og Skolegruppe D er i 
innkallinger slik at man kan gjøre det mer tydlig hva disse møtene handler om. Dette vil 
undertegnede ta til etteretning og gjøre noe med. 

Når det gjaldt valg så var det ingen som meldte seg frivillig til dette og undertegnede vil ta dette 
opp igjen ved neste møtet som skal være 11 September klokken 1800. Undertegnede og Vara vil 
fortsatt sitte. 

Vertsskole vil bli klart underveis. 


