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• 1. Valg av referent

• 2. Velkommen til møte ved Oslo KFU

• • Runden: Presentasjon av deltagerne/verv/skole.
• • KFU-info – hva har vi jobbet med siden sist, aktuelle saker.
• 3. Presentasjon av vertsskole og FAU-arbeid på vertsskolen:

• Trekantsamarbeidet mellom skolens ledelse, FAU og DS
• 4. Utvalgte funn fra Oslo KFUs spørreundersøkelse v/KFU

• o Diskusjon i grupper.
• 5. AKS-rapporten og ny forskrift v/områdedirektør

• o Diskusjon i grupper.
• 6. Lovendring i opplæringsloven, 1-4.trinn v/områdedirektør

• o Diskusjon i grupper.
• 7. Meldingsappen v/ områdedirektør

• o Diskusjon i grupper.

Agenda



• Hvordan styrke hjem-skolesamarbeidet når elevene kommer på ungdomsskolen?
• Hva skal hjem-skolesamarbeidet bestå i på ungdomsskolen?
• Hva må ungdomsskolen gjøre for, i større grad, involvere foresatte? 

For ungdomstrinn
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Aktivitetsskolen
- Brukerundersøkelse 
- Forskrift
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Undersøkelsen vurderer i hvilken grad det utvikles og vedlikeholdes et helhetlig og likeverdig 
aktivitetsskoletilbud i sammenheng med skolen, i tråd med byrådets strategi og innføring av Rammeplan og 
Oslostandarden for Aktivitetsskolen i Oslo.

" …. På bakgrunn av resultatene fra 
brukerundersøkelsen og tilhørende kvalitative 
analyser vil vi konkludere med at Aktivitetsskolen 
vedlikeholder en høy kvalitet."



Responsrater for Brukerundersøkelsen 2015 - 2018 

• 106 Aktivitetsskoler
• 15 118 unike besvarelser
• 1202 foresatte fra foresatte uten barn i AKS
• Alle skolegrupper og alle trinn er godt representert

2015/16
2016/17

2017/18
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Videre oppfølging fra skole og utdanningsetaten

Implementering av revidert Rammeplan
Utvikle og synliggjøre medarbeidernes kompetanse
E-læring for alle ansatte
Videreutvikle faglig innhold på AKS
Fyrtårnsaktivitetsskoler



Forskrift 
om kommunale aktivitetsskoler i Oslo kommune

BAKGRUNN
o Uttrykt behov for å endre forskriften i Byrådssak 146/16 Byrådets 
strategi for aktivitetsskolen i Oslo 
o Forslag til ny forskrift sendt på høring 22.09.17 til 
bydelene og utvalgte organisasjoner
o Politiske drøftelser i etterkant av høringen
o Vedtaksdato og ikrafttredelse: 25.05.18
o Brev til skolene: 14.06.18
o Henvendelser fra skolene på ny forskrift



Utdrag av endringer 
o § 4 (gml § 12) Søknadsfrist for barn som ønsker plass fra august, er nå endret til 15. mai. Det er 

anledning til å søke om plass og bytte av plass gjennom hele året, ref § 7 siste avsnitt

o § 5 (gml § 7)  Rektor kan ikke sette begrensninger i antall plasser i aktivitetsskolen. Dette innebærer at 
det ikke lenger er anledning til å sette tak på antall heltids- og deltidsplasser

o § 6 (gml § 8)  Aktivitetsskolen kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to 
dager i året. 

o § 7 (gml § 9) Deltidsplass er et tilbud på inntil 12 timer per uke som kan benyttes før og etter skoletid

o § 8 (gml § 6) Den som har ansvaret for den daglige ledelsen av aktivitetsskolen skal ha høyere 
pedagogisk utdanning. Dette gjelder ved nyansettelser fra vedtaksdato



o I forskriften er begrepene halvdagsplass og heldagsplass er erstattet med deltidsplass og heltidsplass

o For øvrig viser vi til at det er egne bestemmelser for bruk av gratis kjernetid/deltidsplass



Til samtale
q Hvordan forstår vi at AKS-skal bidra til elevenes faglige utvikling ?
q Hvordan følges AKS-undersøkelsen opp på din skole?
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Lovendring i opplæingsloven §1.4



Ny § 1-4 i Opplæringsloven 

På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli 
hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv 
opplæring slik at forventa progresjon blir nådd. Om omsynet til eleven sitt 
beste talar for det, kan den intensive opplæringa i ein kort periode givast som 
eineundervisning. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/intensiv-opplaring/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/intensiv-opplaring/


Ny §1-4 Forholdet mellom intensiv opplæring og spesialundervisning 

• Skolen har plikt til å tilby intensiv opplæring for elever fra 1. til 4. trinn, men 
utløser ingen korresponderende rettighet for eleven

• Ved oppstart av intensiv opplæring skal det derfor ikke gjøres en sakkyndig 
vurdering som munner ut i et enkeltvedtak 

• Eleven som mottar intensiv opplæring skal ikke ha avvik fra kompetansemålene 
i læreplanverket og eleven skal bli i stand til å følge den alminnelige 
progresjonen gjennom den tidlige innsatsen

• Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av den intensive opplæringen eller 
har behov for avvik fra kompetansemålene har rett til spesialundervisning



Ny §1.4  - Implikasjoner for skole

Skolene må
• ha kompetanse i kartlegging og oppfølging av elevenes progresjon i 

lesing, skriving og regning
• ha spisskompetanse på begynneropplæring, lesing/skriving/regning og 

språk
• vurdere tiltak med hensyn til elevens beste og sørge for at eleven blir 

hørt
• ha tilstrekkelige ressurser tilgjengelig, som raskt kan iverksettes til 

pedagogiske tiltak 
• vurdere tiltak for opplæring innenfor og utenfor ordinær undervisning, 

ref. inkludering



Ny §1.4  Intensiv opplæring – elevmedvirkning

• Elevens mening og synspunkter må bli tatt 
hensyn til i samsvar med elevens alder og 
modenhet, men eleven skal ikke bli presset til å 
ha en mening om alle sider ved opplegget

• Foreldrene og skolen må ha et godt og tett 
samarbeid og foreldrene må bli tilstrekkelig 
informert



Refleksjonsoppgaver

• Hvordan kan samarbeidet mellom hjem/skole støtte eleven under perioden 
eleven mottar intensiv opplæring? 

• Hvordan kan elevens stemme bli tatt nødvendig hensyn til fra
a) hjem/foresatte
b) skolen 
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Osloskolen lanserer 
Skolemelding
– en meldings-app for foresatte, elever og ansatte

Til foresatte



Vi oppfordrer alle foresatte til 
å laste ned appen

"Skolemelding foresatte"  



• Få informasjonen fra skolen "rett i lomma" 

• Få push-varsel når det kommer melding

• Logge på med firesifret kode

• Sende melding til barnets kontaktlærer/faglærer 
eller andre ansatte på skolen

• Svare på meldinger du har fått fra skolen

• Enkelt se hvilke meldinger som gjelder hvilket barn

• Få samlet oversikt over sendte og mottatte 
meldinger

Med appen kan du: 

Ny!
Ny!



Appen er en del av Skoleplattform Oslo. Du kan lese 
meldingene fra skolen i den kanalen som passer for 
deg. 

Du kan lese meldingene fra skolen: 
� I appen
� I meldingsverktøyet i Skoleplattform Oslo 

(pålogging via skolens nettside) 
� På e-post

Du kan skru av automatisk videresending av 
meldinger til e-post under Min profil (i appen og 
Portalen). 

Større valgfrihet for foresatte



• Last ned Skolemelding til telefon eller 
nettbrett 

• I AppStore eller Google Play søker du 
opp appen Skolemelding foresatte

Slik laster du ned appen



• Første gang du logger på, bruker du 
ID-porten. Det er samme pålogging 
som til Skoleplattform Oslo eller 
nettbank.  

• Du får beskjed om å lage en 
firesifret PIN-kode.

• Neste gang du logger på, bruker du 
PIN-koden.  

Slik logger du deg på



• I kommunikasjon med foresatte
• I kommunikasjon med elevene

• Vi ønsker at foresatte skal bruke appen når:
� De skal melde fravær for sitt barn

• Vi ønsker at elevene skal bruke appen når:

Slik skal vi på skolen bruke appen:  

Fyll ut det som passer for skolen



Vi oppfordrer alle foresatte til å laste ned appen 
"Skolemelding foresatte"  
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Tlf: 21 80 21 80

www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning


