
 

 
 
Referat fra møte i Skolegruppe E og F 
Tirsdag 6. november 2018, kl:18.00-20.30 på Slemdal skole, midlertidige lokaler i FO-bygget på 
Huseby 

 
 

1. Valg av referent  
o Oslo KFU-representant ivaretar referatet. 

 
2. Velkommen til møte ved Oslo KFU  
o Vi forsøker denne gangen på en ny vri på møteformen. Skoleledere er også invitert til 

møtet, og deltagerne sitter ved gruppebord for å tilrettelegge for diskusjon og 
erfaringsutveksling gjennom møtet. 

o Ca 35 deltagere, både FAU-representanter og skoleledere presenterte seg. Tilstede 
var også Petter Hagen, områdedirektør i skolegruppe E og Brynhild Serine Farbrot, 
områdedirektør i skolegruppe F, samt rektor ved Slemdal Vegard Tversland Kjesbu 
med flere FAU- og DS-medlemmer fra egen skole. 

o KFU-representanter informerte om KFUs aktivitet den siste tiden: møter med UDE, 
byråden, skolegruppemøter, deltagelse på høringer&konferanser, Innføringskurs i 
FAU-arbeid. 

o Møteplan for kommende vår inkluderer  

• skolegruppemøte på Bjørnsletta skole, med områdedirektører tilstede, 
6.februar 

• Foreldrekonferansen 20.mars 

• Skolegruppemøte i uke 17, dato kommer 
 

3. Presentasjon av vertsskole og FAU-arbeid på vertsskolen:  
Trekantsamarbeidet mellom skolens ledelse, FAU og DS  

o Rektor ved Slemdal skole presenterte informasjon om Slemdal skole, med vekt på 
deres arbeid med det psykososiale miljøet (og gode resultater!). Rektors 
presentasjon er vedlagt referatet. 

o  I tillegg fortalte DS-representant om et metodisk arbeid i DS, spesielt med vekt på en 
vanskelig økonomisk situasjon, som man har fått snudd. 

o FAU-leder Nina fortalte om deres arbeid ved skolen og godt samarbeid med skolen. 
Det ble også vist frem et godt eksempel på eget spørreskjema FAU har utarbeidet, for 
å innhente meninger og tilbakemeldinger fra foresatte ved skolen. FAU jobber også 
med å engasjere og ansvarliggjøre de foresatte ved skolen. (For de som er interessert 



i dette temaet, kan man gjerne også ta en titt på hva Hallagerbakken FAU har fått til 
gjennom de siste års arbeid med dette) 

 
 

4. Utvalgte funn fra Oslo KFUs spørreundersøkelse  
o I KFUs spørreundersøkelse før sommeren, kom tre hovedutfordringer ved FAU-arbeid 

tydelig frem: Tid, medvirkning og rolle.  
o Gruppene diskuterte disse utfordringene og utvekslet erfaringer. 
o Noen utvalgte innspill til diskusjonen: 

• Tid: Kjelsås har godt fungerende arbeidsgrupper med tydelige roller, som gjør 
dem tidseffektive, og mye blir gjort. Andre nevner at struktur på FAU-møtene 
er viktig: Tydelig agenda og gode forberedelser! Bjørnsletta evaluerer egne 
FAU-møter på slutten av hvert møte. 

• Medvirkning: Gjensidig tillit, invitasjon til samarbeid og forventningsavklaring 
nevnes som viktige stikkord. Medvirkning er ikke nødvendigvis lik 
gjennomslagskraft; alle kan bli hørt, men skolen som profesjonell part må få 
ta beslutningen. 

• Rolle: Bevisstgjøring på at FAU er for hele foreldre- og elevgruppen, ikke bare 
for eget barn. 

 
På dette punktet i møtet gikk ungdomsskolene til eget lokale for å diskutere egne spørsmål: 

• 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?  

 
 
Barneskolene fikk presentert: 
 
5. AKS-rapporten og ny forskrift v/områdedirektør 

o Brynhild Farbrot og Petter Hagen gjennomgikk utvalgte resultater fra AKS-
undersøkelsen i vår, samt endringer i AKS-forskriften. Deres presentasjon er vedlagt 
referatet. 

o Gruppene diskuterte ”Hvordan forstår vi at AKS-skal bidra til elevenes faglige 
utvikling”, og ”Hvordan følges AKS-undersøkelsen opp på din skole?” 

o Noen innspill på dette var at den faglige utviklingen i AKS-tid ikke må forståes som at 
man skal fortsette skoledagen, og at foresatte syns det er vel så viktig at andre 
egenskaper utvikles, som de sosiale. 

o Gladmelding fra Ullevålsveien skole: De får nå AKS etter god jobbing fra FAU og godt 
samarbeid med skolen ☺ 
 

6. Trivselsrapport og lovendring i opplæringsloven, 1-4.trinn v/områdedirektør 
o Brynhild og Petter gjennomgikk endring i opplæringsloven vedr. intensiv opplæring 

på 1.-4.trinn. 
o Gruppene diskuterte ”Hvordan kan samarbeidet mellom hjem/skole støtte eleven 

under perioden eleven mottar intensiv opplæring?” og ”Hvordan kan elevens 
stemme bli tatt nødvendig hensyn til fra a) hjem/foresatte b) skolen ” 

o Konklusjon: dette må vi snakke mer om! 



 
7. Meldingsappen v/ områdedirektør 

o Brynhild og Petter gikk raskt gjennom den nye meldingsappen, og de aller, aller fleste 
hadde allerede lastet denne ned og var godt fornøyd med denne. Innspill til utvikler: 
Foreldre med tvillinger i samme klasse får alle meldinger to ganger, og når en 
melding går ut til hele skolen, får man meldingen en gang per barn, som gjør at flere 
får samme melding mange ganger. 

 
 
Avslutningsvis inviterte KFU-representantene til innspill på møteformen, som skal evalueres 
i etterkant. Dette mottas med takk også på mail i etterkant av møtet. 
Skolegruppe E og F ønsker gjerne flere engasjerte foreldre inn i utvalget og arbeidet med å 
arrangere skolegruppemøter, og håper noen kan tenke seg å bidra. 
 
 
Vennlig hilsen 
Live og Kjersti 
For Skolegruppe E og F 


