
Skolegruppe D, 30. oktober, kl. 18:00-20:00. Ammerud skole 

Referent: Jørn Reidel, Lakkegata skole 

 

1) Innkalling godkjent. 

Oslo KFU ønsker en diskusjon rundt hvorfor man kommer eller ikke kommer på 

skolegruppemøtene. Hva kan man gjøre for å øke deltagelsen? Diskusjon rundt bordet. 

 

2) Presentasjon av deltagere. Representanter fra Ammerud, Lakkegata, Rødtvedt, 

Frydenberg og Tonsenhagen. 

 

3) Presentasjon fra rektor av Ammerud skole. 

• Mål om at skolen «alltid skal se ny» ut. Konstant jobbing med holdninger hos elevene. 

• 560 elever på skolen. 

• Baseskole - veldig fornøyde med løsningen. 

• Fokus på samarbeid på tvers av trinnet. 

• Olweus anitmobbeprogram siden 2001. Følger programmet tett. Lærerne blir fulgt opp 

på dette.  

• Miljøverksted - sosiallærer i hvert storefri. Elevene kan besøke rommet uten avtale. 

Dialog og problemløsning med elever og foreldre. 

• Jobber aktivt med støtte mot lærere. Bra score på elevundersøkelsen.  

• Fau-samarbeid fungerer meget godt. Fau samler inn penger hvert år, som går til turer. 

• SMU - Skolemiljøutvalget. Ammerud: Gjennomgang av planverk og undersøkelser på 

disse møtene. Psykososialt årshjul: årskalender med oversikt over skolens 

satsingsområde. 

Miljøverkstedet ble sett på som en viktig beste-praksis, og kan med fordel gjenbrukes på 

andre skoler. Lakkegata skole har en lignende løsning med helsesøster. Merknad om at 

suksessen ved en type miljøverksted er veldig personavhengig. 

Flere av deltagerne ønsker en gjennomgang av psykososialt årshjul. 

Generell diskusjon rundt hvordan turer skal finansieres, sett i lys av Ammerud skoles variant, 

hvor alle foreldre får en giro hvert år. Dette er en løsning som fungerer fint her, i følge skolen. 

Innspill fra Lakkegata skole vedr. samarbeid med elevrådet: forsøk å invitere FAU til 

elevrådet (på dagtid), i stede for å invitere noen få fra elevrådet til FAU på kveldstid. 

 

4) Div. orienteringer fra områdedirektør Trond Karlsen 

• Samarbeide mellom skole/barnevern. Forsøker å få til et bedre samarbeid mellom 

barnevernene i skoleområdet (fordelt på tre bydeler). 



• Meget fornøyde med fremgang på nasjonale prøver på lesing. 9 av 12 skolene i 

kretsen har fremgang. 

• Skolebygg. Full fokus på nybygging og utvidelser. Spent på "kubeprosjektene" på 

Rødtvedt, som skal være klart til nyttår.  

• Problemer med rekruttering av rektorer til Osloskolen. Ofte bare en søker til stillingene. 

• Utfordringer også på lærerrekruttering. 3 ekstra lønnstrinn ved skoler med 

lærerutfordringer ser ut til å være vellykket. 

• Flerårig Skoleutviklingsprosjekt: Veitvet, Bjøråsen, Svarttjern i vår gruppe. Evaluering 

fra konsulentselskapet EY 

• Matematikk ungdomsskole: rektorene skal ta et større grep, bl.a. ved observasjon av 

lærerne. 

FAU på Rødtvedt kunne informere om at «kubeprosjektet» krevde tett oppfølging, og at de 

tidligere forslagene ikke var gode nok. FAU mente nå at prosjektet ser meget bra ut. 

Innspill fra Tonsenhagen FAU om at det må komme klare retningslinjer til skolene rundt 

bursdagsinvitasjoner, etter eksempler på enkeltelever som blir holdt utenfor. 

 

5) Neste stormøte: 13. mars. Oppfølging av mobbemanifestet. "Holdningsverksted". Videre 

diskusjon på neste skolegruppemøte hva stormøte skal omhandle. 

 

Avsluttet kl. 20:15. 

 

  

 


