
	  

Referat fellesmøte for FAU i skolegruppe E 
 

Tid: Onsdag 27. november 2013, kl.19.00-21.00 
Sted: Nordpolen skole 
Referent: Victoria Le, Sekretær for Oslo KFU  
Til stede: Eyvind Dahl (rektor Nordpolen skole), Anders Moss (KFU/Nordberg FAU), Karen 
Haug Aronsen (Disen FAU), Kristin Sogne Johansen (Lønnebakken FAU), Anita von Krogh 
(Lønnebakken FAU), Una Husveg (Nordpolen FAU), Anita Borch (Tåsen FAU), Per-Otto 
Wold (Korsvoll FAU) 
Distribusjon: Via e-post til respektive FAU-ledere, skolens postmottak og rektorer. 
 
Referat: 
Velkommen ved Anders Moss, Oslo KFU:  
Det ble gitt en kort informasjon om bakgrunn for møtet og agenda ble gjennomgått av Anders 
Moss.  
 
Presentasjon av Nordpolen skole ved rektor Eivind Dahl: 
Den nye skolen åpnet 20. august 2013, med rundt 180 elever.  
- Pr trinn er det plass til om lag 80 elever. Til sammen er det 30 elever pr klasse. 
- Planene fremover er å vokse med ett trinn pr år.  
- Nordpolen skole er Norges dyreste rehabilitetsskolebygg 
- Skolen er i en startfase 
- Nordpolen skole er vertskap for deler av Vahl skole ifm rehabilitering 
- Skolen skal senere være vertskap for deler av Ila skole ifm rehabilitering 
- Hvert år jobbes det med kurs som tilbys gratis til elever for et bedre klasse- og skolemiljø, 
bla innenfor dans, musikk, sang. 
 
Omvisning på Nordpolen skole ved rektor. 
 
Fellesdel, FAUs arbeid og rolle, erfaringsutveksling. 
Anders Moss innleder med å sette fokus på FAUs arbeid og rolle med vekt på skole-
hjemsamarbeid, se vedlagt powerpoint: Hva gjør FAU? Hva er et drømme FAU? 
 
Kort fra diskusjonen: God kommunikasjon avgjørende. Kommunikasjon mellom FAU og 
skoleledelse forutsetter gjensidig åpenhet og trygghet. Viktig med tydelige forventning. Minst 
mulig tolkning, mest mulig klartekst. Bruk linjen, bruk alle organene. Ha rom for 
engasjement. Kjenne sine grenser. Respekterer skolens faglighet. Ha løpende kontakt med 
foreldrerådet. Før saker på vegne av foreldrerådet, ikke på vegne av kun noen få. Sjekk 
relevans av saker. 
 
Runde rundt bordet om i de forskjellige FAUene i gruppen. 
 
Annet 
Stormøtet den 13. mars ble tatt opp og invitasjon delt ut. 
 
Neste møte: 22. April på Kjelsås skole. Kl. 19.00-21.00. 
Hovedtema: skolebehovsplaner og samarbeidsutvalg mellom skoler 
	  


