
	  

Referat fra møte i skolegruppe D  
 
Tid: Tirsdag 05. Mars 2013, kl 19.00-21.00. 
Sted: Tosenhagen skole  
Referent: Cristina Myrbø 
 
Til stede: 
Cristina Myrebøe, referent FAU Tonsenhagen 3B, 
Elna Kjær Meyer (fung. Rektor) 
John Sørland (KFU) 
Jørn Reidel, FAU-leder Lakkegta 
Kari Anne Fiskevik, FAU/Driftsstyre Løren 
Liv Brauer, leder FAU Tonsenhagen 5A 
Mona Bjelland, Tonsenhagen 7B, leder gruppe fysisk fostring 
Elin Hultkvist FAU Tonsenhagen 3A  trafikkgruppe 
Frode Nilsen FAU Tonsenhagen 2A 
Karianne Tåsen FAU Tonsenhagen 3C 
Lena Nettum, FAU Tonsenhagen 1B 
Arvid Grønnvoll, FAU Tonsenhagen 2C  
Trygve Myran, FAU Tonsenhagen, leder skolemiljø-gruppa, 4B  
Solveig Fossum Raunehaug, Tonsenhagen FAU 3C  
Audun Sanderud, Tonsenhagen FAU 6B 
 
 
Det mangler skolegruppekontakt (KFU kontakt) i gruppe D!  
Har man interesse for skole på kommunalt nivå er dette en spennende oppgave! 
(Se www.oslokfu.no)  
 
KFU møtet: Lærer av hverandres FAU-er, feil og ikke minst det som fungerer.  
Viktig at ikke alle starter fra nivå null når det finnes erfaring.  
 
Presentasjon av skolen ved Elna Kjær Meyer: 
Utveksling av erfaring med bruk av Fronters SMS-løsning, deltager.no og taberdex? 
som Løren er i gang med å ta i bruk 
 
Fra områdedirektør Trond Karlsen: 
Tilsetting av rektor ved Tiurleiken, Groruddalen og Tonsenhagen. Her har det vært 
intervjuer og innstillingen er klar.  
Offentliggjøres trolig denne uken. 
 
Samarbeid skole - barnevern. Her er det gjennomført bydelsvise møter mellom 
rektorene, bydelsdir/barnevernleder og områdedirektør. Samarbeidet må bedres. Det er 
nå skrevet under en Oslostandard for samarbeid. (Tonsenhagen: Barnevernet kommer på 
onsdag og snakker med personalet) 
 
Skolebehovsplan. Ny skolebehovsplan kommer snart ut på høring. Flere nye skoler i 
vårt skoleområde. KFU distribuerer! 
 
AKS. Det er satt økt fokus på kvaliteten i aktivitetskolene. I alle skolenes 
strategisk plan er det satsingsområder for 2013 for aktivitetskolene. Dette for at 



	  

tilbudet kan bli bedre.  
Områdedirektør har 4 møter i året med aktivitetsskolelederne. (Tonsenhagen: Våre 
aktivitetsskoleledere har vært på møtet og syntes det var nyttig) 
 
 
KFU snakker om hvordan de arrangerer møter. KFU inviterer ofte eksterne 
foredragsholdere, f.eks SaLTo som driver forebyggende arbeid i bydelene. 
KFU anbefaler varmt å invitere en SaLTo-representant til neste områdemøte. KFU 
ønsker å bedre samarbeidet med dem. I andre grupper har KFU invitert inn PPT-folk, 
og ikke minst foreldre med forskjellig erfaring. 
(Tonsenhagen har vært i kontakt med Margit Grunnaleite for Bjerke i forbindelse med 
trafikkaksjonen som ble gjennomført 5.feb. .2013) Anti-mobbemanifest  ble signert 
for ett år siden i rådhuset, av blant andre KFU. Ønsker å få med foreldre, ønsker å 
bruke mer positive uttrykk enn antimobbing 10% barn mobbes, 5% av læreren.  
 
Hva virker? Hva virker ikke? 
(Tonsenhagen: Dette handler om opplevelser - små finurlige ting som gir opplevelse 
av krenkelse. Det er mer legitimt å si at man opplever krenkelser enn mobbing. Vi må 
jobbe veldig konkret og slå ned på små ting før de blir store - eksemplet var 
himling med øynene når andre barn sier noe) 
 
KFU har STOR FAU MØTE 13. mars  og har hentet inn blant annet Elsafadi. KFU har hatt 
3-4 store møter som alle har vært forskjellige. Ingen fast form enda, det har vært 
prøvd en del forskjellige opplegg for å skape blest rundt et tema. Det kommer mye 
menneske. Samtale og spørsmål på slutten. 
 
Holdninger - 10% mobbing - 5% av lærerne - ingen har kartlagt hva lærermobbing er 
for noe Holdningsarbeid skal redusere den prosenten, men tallet holder seg stabilt 
 
Rundt bordet: 
- Holdningsskapende arbeid drives i mye større grad enn før om årene. Dette virker 
og kan med fordel økes,  og gjerne komme inn i faste rammer, nesten et regelverk. 
Det gjelder å begynne tidlig med de yngste elevene, viktig å begynne i 
aktivitetsskolen. Det er tilnærmet null opplegg i aktivitetsskole to-tre uker før 
skolestart. For nye elever gjelder det å kjenne noen fra barnehagen som går videre 
på samme skole. Det er færre voksne tilstede per barn enn i barnehagen, et godt sted 
å skape ordentlige relasjoner allerede der. Mange flere voksne bør være med, om ikke 
annet i den viktige førsteperioden. Det kan godt opprette vennegrupper allerede da. 
 
- Viktig at foreldrene går foran med godt eksempel og hilser på lærere, barn og 
andre foreldre. Tonsenhagen kjører en Stopp-og-si-hei-kampanje som går på nettopp 
dette. 
 
- Alle-skal-med-opplegg, vennegrupper som lærerne setter i gang. Det er høyere 
terskel for å være ekkel mot noen du har besøkt hjemme) 
 
- Mobbing blir nok ikke borte - men ting som skjer i skolegården er mulig å ta tak 
i. Lakkegata har fått redusert antall som kommer på "connect-rommet", har 
aktiviteter i friminuttene, eldre elever har opplegg for de yngre. Det er bedre 
samarbeid mellom skole og aktivitetsskole og heldigvis høy grad av tilfredshet med 



	  

aktivitetsskolen. VIktig at ungene Har Noe Å Gjøre - de eldre engasjerer de 
yngre. 
Fadderordning har ikke fungert noe særlig, for mye ansvar blir lagt på den enkelte 
fadder og resultatet blir veldig personavhengig. 
 
- Mange er ikke klar over den effekten de har på andre. Viktig at lærerne er bevisst 
på kroppspråk, tonefall, reaksjon på stress. Det finnes mye kunnskap om hvordan et 
lite blikk gir enten følelse av avvisning eller aksept. 
I opplegg av typen Connect: MÅ alle lærerne være med, ellers virker det ikke 
 
- Viktig å ha en kultur hvor ledelsen gir aksept for at det er riktig og bra å slå 
ned på små ting (lett å føle seg dum hvis man gjør sånt uten ordentlig oppbacking) 
- Det er fullt mulig for ganske små barn å lære sosial kompetanse 
- Det er lett for barn å oppleve at de ikke blir tatt alvorlig av voksne hvis det 
skjer småting i skolegården 
 
 
- Løren: stor variasjon i hva som oppleves som krenkende og hvordan man forholder 
seg til dette. Viktig at skolen har rutiner på hvordan man samler informasjon, 
hvordan ting følges opp, hva skjer hvis det som blir prøvd ikke hjelper. 
Skolen slår sammen 5 klasser til 4 i 4. og 5. trinn. Ønsket er å begynne med 5 
grupper og gå over til 4, for lettere å se hvem som passer sammen. 
Vanskelig og bekymringsfullt med lærermobbing - at ikke alle rektorer er veldig 
opptatt av at lærerne er bevisst på hvordan de oppleves 
 
- Mobbing forutsetter ubehageligheter over tid, og at mobber er klar over det. 
Krenkelse kan skje en og annen gang, og krenker er ikke nødvendigvis klar over at 
det skjer 
 
- Det er ønskelig at skolen har en plan for oppfølging og registrering av saker og 
for opplæring av personale.  
Det blir mye føleri siden dette er vanskelig og personlig, strukturert arbeid rundt 
dette er helt nødvendig for å få resultater 
 
- Fysisk miljø er viktig - unngå steder hvor krenkelser kan skjer i det skjulte. 
Eksempel: doene på aktivitetsskolen på Tonsenhagen har åpning under og over dører, 
det er litt for lett å erte noen ved å kikke inn i båsene mens noen er der inne. 
(Dette forsvinner heldigvis under pågående utbygging) 
 
- Det er vanskelig for foreldre å vite hva de skal gjøre hvis barnet deres blir 
mobbet/har problemer/opplever hendelser. Vi ønsker skrevne rutiner - ta kontakt med 
den og den, få den og den informasjonen, møte med den og den. 
Hver enkelt lærer løser dette ulikt, ikke alle er like flinke. Ønskelig med system 
som både lærere, barn og foreldre kan forholde seg til. 
Viktig med støttepersoner, da dette er saker hvor man lett kommer i affekt 
 
- 2. klasse ved Tonsenhagen opplever at trivselen er ok, det jobbes målbevisst med 
inkludering, vennegrupper, bursdagsinvitasjoner,  de opplever at lærerne er flinke 
til å ta tak i ting og informere foreldre, og opplever god dialog med ledelsen. På 
siste foreldremøte ble det jobbet med trivsel i mindre grupper. 



	  

 
- Som for mobbing trenger både foreldre, elever og skole struktur rundt det å støtte 
familier med barn med spesielle behov 
 
- Voksnes engasjement er veldig viktig. Voksne skaper vennskap og er de viktigste 
forbilder som sine barn. Være gode eksempler, hilse, prate. 
SMU kan med fordel få en større rolle, flere elever kan oppnevnes til 
representanter, ha voksne som gode personalledere (hvor den store kunsten er å holde 
seg tilbake). Det velges elevrådsrepresentanter fra hvert trinn, det kan også velges 
en smu-representant fra hvert trinn. 
 
-Tonsenhagen gikk over fra to-parallell skole til tre-parallell-skole for noen år 
siden, og merker tydelig at både elever og foreldre har mindre oversikt over de 
andre på trinnet. 
 
KFU jobber videre med SaLTo-koordinator til neste møte (det blir i april en gang, 
kontakter Årvoll FAU) 
 
Referent 
Cristina Myrbø 


