
Velkommen til KFU-møte på Slemdal skole

06.11.2018 – FO Huseby



• FAU-leder Nina, nestleder DS Lars Henrik og rektor Vegard

Slemdal skole
• Barneskole - 1.-7.trinn - 600 elever
• Har vært under rehabilitering siden august2016. Tilbake på nye Slemdal 

skole august2020

• 2018/19: 1.-4.trinn på nye Holmen skole, 5.-7.trinn her på FO Huseby
• Busser barna til og fra skolen
• En skole under utvikling/opptrening for å kunne skinne like godt som de 

lokalene vi skal inn i

Om Slemdal skole og de som snakker



• Vi synes vi får til mye her på Slemdal skole!
• I dag vil vi trekke frem to ting:

• Alt det vi gjør for å skape et godt skolemiljø for elevene våre
• Samarbeidet foresatte-skole 

• herunder trekantsamarbeidet DS-FAU-skole

De neste 30 minuttene



• Visjonen: En GOD START
• Det betyr at barna skal få 

lært de ferdigheter og 
kunnskaper som trengs 
for at de er klare for 
videre skolegang og livet
• Faglig
• Psykososialt

Oppdraget vårt



• Egen plan som sier noe om standarden for forebyggende arbeid og 
rutinebeskrivelse når barn ikke har et godt skolemiljø
• Bygget ut fra Djupedalsutvalgets kapittel 10 – forskning om hva som 

skal til for å skape skoler med godt skolemiljø
• Arbeidet har gitt resultater:
• Skolen hadde de laveste mobbetallene i grunnskolen i Oslo (2017: 2,8 %)
• Tallene for 2018 ligger omtrent likt (2-3 %)
• Slemdalforesatte som har vært i kontakt med skolen når det gjelder 

skolemiljø er betydelig mer fornøyde, enn snittet i Osloskolen (2018)

• Fokus er på analyse og tidlig innsats ut fra skolens elevsyn

Slik gjør vi på Slemdal - psykososialt



• Vi øver elevene i de ferdighetene som trengs i samspill med andre. 
Vi analyserer enkeltelevers- og gruppers atferd slik at vi forstår hva 
vi må gjøre for at alle skal trives. Vi hjelper elever som gjentagende 
kommer i konflikt med andre, slik at de får de redskapene de trenger 
for å lykkes.
• Vi gir aldri opp en elev 
og har troen på alle elever!

Skolens elevsyn – psykososial del



• Mange innsatser som til sammen skal skape glade og robuste barn
• Klassens time til bruk for skolens systematiske programmer (Mitt Valg, Zippy

og Digital dømmekraft)
• Egenutviklet fag for aktiv samspillstrening (SamLek og FysAk)
• Vi-byggende tiltak som trivselsledere, elevrådsarrangementer og 

fellesaktiviteter
• Tydelige skoleregler med mange beskrivelser av ønsket atferd
• Klassens kollektive ferdigheter (klasseregler) 
• Månedens fokus for hele skolen
• Egenutviklede kartleggingsundersøkelser med sosiogrammer som viser 

samspillsmønstre
• Egen sosiallærer med ansvar for å følge opp planen
• Læringsmiljøutvalget (LMU) analyserer og leder arbeidet

Skolens forebyggende arbeid



• Ledelsen + sosiallærer + helsesøster + (ppt) + skolepsykolog (fra 
våren2019)
• Ukentlige møter – fokus på analyse

Læringsmiljøutvalget (LMU)

01.09 08.09 15.09 22.09 29.09

X har ved 1-2 tilfeller 
slått/dyttet andre 
elever. Ikke slik 
atferd i fjor. Fint i 
timene.

KL sier at atferden 
fortsetter å skje. 
Leder ut for å 
observere

L : Handler trolig om 
utrygghet og vet ikke 
hvordan han får en 
venn. KL sier at 
bestevennen byttet 
skole i sommer.

Foresatte vært på
møte. Anbefalt å be 
med venner hjem. 
Forslag gitt. 
Strukturerte
lekegrupper i gang 
på skolen 

Gutten virker 
roligere ute. Mer 
blid. L bes sjekke opp 
om 2 uker med KL.



• LMU skal bekymre seg før noen andre har bekymret seg, og ha løst 
bekymringen før det blir et problem
• All uønsket atferd må analyseres – Hva er rasjonale for at eleven 

opprettholder atferden. Fjerne triggere og gi strategier til eleven
• Atferd er kommunikasjon og atferd skjer ikke i et vakum
• Barnet har foresatte og en hjemsituasjon. Viktig og ikke sykeliggjøre 

barnet, når vansken på skolen kan skyldes forhold hjemme (eks 
konsentrasjonsvansker)
• LMU gjør at jeg som rektor har oversikten og kan være trygg på at vi 

gjør det vi kan for at alle elever skal ha det bra

Læringsmiljøutvalget (LMU) –forts.



• Tilsette skolepsykolog nå i vinter

• Skal kurse foresatte og ansatte i psykisk helse

• Være med i analysearbeidet i LMU

• Undervise elever

• Undersøke og behandle enkeltelever i påvente/avhjelpe BUP

• Lage et opplæringsprogram for foresatte

• Eks. «Hjelp jeg har fått barn i skole»-kurs

• Få en klar opplæringsplan for digital dømmekraft som starter tidlig nok

• Få skapt et tverrfaglig helsehus på nye Slemdal skole innen aug2020

• Mål om å ha skolepsykolog, sosiallærer, helsesøster og familieterapeut i samme 
hus jobbene sammen med skolen tverrfaglig

Psykososiale satsinger fremover



• Tillitt er helt sentralt for å skape et godt skole-hjem samarbeid
• Repeterende budskap fra meg som rektor:

• Til de foresatte: Ta utgangspunkt i at vi vet noe om å drive skole. Det betyr ikke 
at vi ikke gjør feil, men at vi stort sett har en tanke bak det vi gjør.

• Til de ansatte: Hvis de foresatte ikke tror at det vi gjør er bra, så er det ikke det. 
Dere må få satt «penger i banken» hos de foresatte (både hos den enkelte og 
som gruppe). De trenger dere til tyngre tider. 

• Vi må bygge tillitt gjennom å være i dialog. Lytte til hverandre.
• Vanskelig for rektor å være i dialog med 880 foresatte.
• FAU på Slemdal er et glimrende mellomledd her
• Rektor og annet nøkkelpersonell møter på FAU-møtene

Skole-hjemsamarbeid



• Skal sikre reel brukermedvirkning
• Skal gi rektor hjelp til styringen av skolen

• DS – Setter den strategiske retningen
• FAU- Sikrer forankringen hos de foresatte

Trekantsamarbeidet DS-Rektor-FAU



• De foresatte i DS + FAUs AU er viktige drøftingspartnere og trekkes inn 
tidlig, eks:
• Skolens økonomi
• Bussing
• Strategiske retningsvalg 
• Psykososiale planer

• Nytt fra FAU og SMU er faste poster på DS-møter
• Nytt fra DS er fast post på FAU-møtene (dekkes ofte inn av rektors 

redegjørelse)
• FAU sin innmeldte QandA til rektor setter dagsorden for rektors innlegg
• Trekanten til sammen kan få til mye når det jobbes for en sak, eks. opp mot 

politikere eller etater

Trekantsamarbeidet på Slemdal skole



Takk for oss!


