
 

 
 

Referat fra møte i skolegruppe E og F 
Mandag 24. september 2018, kl 18:00 – 20:00 på Grefsen skole, Kapellveien 69, 0487 Oslo 
 
Tilstede:  
Grefsen skole, Ris skole, Morellbakken skole, Lilleaker skole, Ullevål skole, Kringsjå skole *2, 
Slemdal skole, Nordberg skole, Kjelsås skole, Majorstuen skole, Bogstad skole, Bjørnsletta 
skole og Grindbakken skole.  

1. Valg av referent.  

Kjersti, Representant for Oslo KFU. 
 
2. Godkjenning av innkallingen – gjennomgang av dagsorden. 

 
3. Velkommen til møte ved Oslo KFU 

• Runden: Presentasjon av deltagerne/verv/skole. 
• KFU-info – hva har vi jobbet med siden sist, aktuelle saker. 

 
Oslo KFU har faste møter med byråden og UDE annenhver måned. 
Vi har deltatt på konferansen om ytringsfrihet hos mobbeombudet, Mobbefri skole. 
Oslo KFU jobber kontinuerlig for reell foreldremedvirkning gjennom FAU arbeidet. 
Informerte om ‘Prosjekt hjertesone – trygg skolevei’, http://oslokfu.no/nyttige-lenker/.  
 
Vi minner om innføringskurs I FAU-arbeid, torsdag 18.10.18 kl 18:30 – 21:00. Det vil bli sendt 
ut invitasjon via mail og lagt ut tatuser om kurset på Facebook. Se for øvrig 
http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/.  
 
4. Presentasjon av vertsskole 

Grefsen skole er fra 1905, ble renovert I 2014. Forrige elevundersøkelse: 97% trivsel. Fokus 
på at elevene skal ha det gøy. Er en del av Trivselsprogrammet. Dette bidrar positivt. På 
skolen har de TL-møter annenhver fredag. Skolen har ansatt flere miljøterapeuter i stede for 
å ha mange assistenter på elever som trenger hjelp. De har et eget opplegg for elevene i 
grupper. 
 
Samarbeid med FAU: 
• Nettvett - barnevakten 
• Reflekssamarbeid 
• Venneskapsuke 
• Hvorfor det? Forskningsdag 
 
Andre prosjekter: SOS barnebyer; Torsdagsklubb startet som onsdagsklubb av foreldre, men 



er nå en del av trivselsprogrammet. Hver torsdag ettermiddag har de aktiviteter for 5. klasse 
etter skoletid. 
 
Utfordringer: Ressursfordelingsmodellen. Må spare inn på ting som er viktig for skolen. 
Mindre romslig - mange tenker på seg og sitt barn, ikke på helheten. 
 
Spørsmål fra deltakerne 
A) Hvordan jobber de med elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og 

medarbeiderundersøkelsen? 
- Med lærere, I elevrådet og FAU 
- Først inspektører, klassevis og trinn og skolenivå. 

o FAU 
o DS 
o Personalet 
o SMU 
o Foreldre 

B) AKS økonomi 
Hvordan fungerer det med deltidsplasser? Går det rundt. Er det tak på deltidsplasser? Det har vært 
tak på antall deltidsplasser, men nye forskrifter gir ikke skolen mulighet til å ha tak på dette lenger. 
Dermed større usikkerhet rundt økonomi på AKS. Videre samarbeider vi med naboskoler, for å sikre 
lik forståelse og praksis av forskriftene, da særlig kjøp av plass i ferier. Usikkert hvordan dette skal 
håndteres i ferier. Noen skoler sier 2 dager pr uke i ferier, mens det vurderes åpnes for å kjøpe timer? 
Det blir en utfordring.  
 
5. FAUs arbeid på Grefsen skole v/leder 

FAU-leder sitter også som DS-representant. Er tilstede på DS- møter og kan informere 
videre. 
Styremøter i forkant av FAU-møtene. Har forberedt saker som skal opp i FAU. 
Jobbet med å ha struktur på FAU-møtene. 
HVordan engasjere foreldre, ikke bare FAU representanter. 
 
Kommunikasjon ut til alle foreldre 
FAU-representantene har ansvaret for å dele videre til sine klasser. 
Skolen kommuniserer gjennom skolemeldingsapp, epost og ranselpost. 
 

 
6. Trekantsamarbeidet FAU - Driftsstyret – Skolen  

• Hvordan gjennomføre dette på en hensiktsmessig måte? 
• Innspill fra salen. 

 
Ulike spørsmål og diskusjon:  
DS – håndterer budsjett og ordensreglement. To forskjellige roller, må huske på hvilken hatt 
man har I ulike fora. DS-saker er fast på agenda til FAU-møtene 
 
Samarbeid med skoleledelse 
Begge parter må være innstilt på å samarbeide. Det kan oppleves vanskelig dersom 
skoleleder ikke inviterer til samarbeid. Ha godt samarbeid med elevrådet. 
 
Hvordan gjøres opplæring av DS- representanter. Live sjekker ut. 
 
Innspill til FAU-kurs 



Mer praktisk arbeid. Ikke bare fokuser på brosjyren, den kan alle lese. 
 
Økonomi 
Hva kan man bruke FAU-pengene til? Investere I noe til lekeplass, biblioteket, foredrag for 
elever og foresatt (nettvett, rus mm), trivselsleder, aktiviteter eller andre ting som kommer 
elevene og/eller foreldre til gode. 
 
Skolemeldingsapp 
Hva skjer videre? 
Det er ulik bruk. 
 
Kanalplanen – alle bør kjenne til den. 
 
Sende ut eksempel på årshjul. 
 
7. Åpen diskusjon:  

  Vi fikk ikke diskutert dette punktet så mye. 
• 6-årsreformen. 
• Hvilke temaer ønsker deltakerne seg på fremtidige møter? Ønsker om andre 

møteformer og arenaer? 
• Åpent for spørsmål og innspill fra deltakerne. 

 
Takk for oppmøtet! 

 
For Skolegruppe E og F, Live og Kjersti 

  live_kristiane@hotmail.com 
  kjersti@austdal.net  
 
 


