
   Referat fra skolegruppemøte, gruppe E og F 
Bjørnsletta skole 6. februar 2019, kl. 18.00-20.30 

 
 
1. Valg av referent: 
KFU-representant ivaretar referat. 
 
2. Velkommen til møte ved Oslo KFU  
Deltagerne presenterte seg selv, og KFU ved Live og Kjersti informerte om hva KFU har 
jobbet med den siste tiden. 
 
3. Presentasjon av vertsskole og FAU-arbeid på vertsskolen  
Innledning ved Bjørnslettas rektor, John Myrlund. 
 
Presentasjon av FAUs arbeid ved Cathrine Foss Stene, FAU-leder ved Bjørnsletta. 
Stikkord er godt samspill, lave skuldre, direkte tone og stiller krav til hverandre. 
Har jobbet med byggesaker og fått til gode endringer. Godt samarbeid med DS, FAU og DS 
har en felles representant. 
Noen utfordringer med å være 1-10.skole, ulik relevans for saker – i tillegg til spesialavdeling 
– jobber stadig med å finne en ideell form. Jobber i komiteer. 
 
Bruker nettsidene aktivt! 
 
Har laget en stor FAU-plakat med informasjon om FAU – hva, hvordan, hvorfor, når? 
 
Rektor stiller på alle møter, men er bevisst på hvilke saker. 
 
Skriftlige saksdokumenter og agenda sendes minst fem dager før møtet. 
Evaluerer alle møtene anonymt. Bruker grønne og gule kort til å gi beskjed om gode og 
negative erfaringer med hvert møte. 
Har felles OneDrive. Bruker Spond til å bestemme datoer og hvem som kommer. 
 
 
4. Trekantsamarbeidet mellom skolens ledelse, FAU og DS  
Kort diskusjon og erfaringsutveksling på gruppebord vedr. dette samarbeidet på de ulike 
skolene. 
 
5. Skolemiljøutvalget (SMU) – hvorfor og hvordan? Refleksjoner og diskusjoner i grupper.  
Gjennomgang av SMU – hvordan skal det fungere og hva er hensikten? Diskusjon i grupper. 
Flere syns det er vanskelig å vite hva som er gode oppgaver for SMU.  
Noen har brukt SMU til tydelige kampanjer som har fungert.  
Viktig med struktur: referater, innkallling, stille gode spørsmål til elevene. 



Elevundersøkelsen – gjennomgang og hva gjør vi med resultatene er naturlige saker for 
SMU. 
 
 
6. Elevundersøkelsen - funn og hvordan jobbe med disse? • Film om inkludering: ‘Voksne 

skaper vennskap’. • Refleksjon og diskusjon i grupper: 
Elevundersøkelsen: savner gode analyseverktøy til skolene slik at man får tydelige, lesbare, 
brukbare resultater. 
Diskusjon om hva som øker motivasjonen til elevene: 
Skolebygget må være inspirerende! Mestringsfølelse! Trivsel er viktig! Viktig å gå i dybden på 
fag. 
Å bli sett av foreldre, ansatte, lærere – få gode vurderinger. Være god på noe, og være i 
vekst. Forståelse for hvorfor man lærer noe, relevans. 
 
Se elev-, foresatt- og ansattundersøkelser i sammenheng. Hvor er det samstemt, hvor er det 
forskjeller? 
Spørsmål ved kompetanse hos skoleleder vedr. analyse av undersøkelser og triangulering av 
disse.  
 
Mobbing – resultater. Relativt stabile i områdene våre. 
Diskusjon om jobbing mot mobbing eller for inkludering. Alle barn har rett til et trygt og godt 
skolemiljø. 
 
Nulltoleranse for mobbing. 
Foreldrestyrte foreldremøter, foreldre må ansvarliggjøres. 
Diskusjon om hvordan vi kan inkludere – hvordan får vi det til på alle nivåer? 
Vanskelig – viktig å snakke om! Vi voksne må snakke og diskutere, regulere og ivareta. 
 
 
7. Nettvett 
Gjennomgang v/ UDE, se presentasjon. 
 
 
8. Innlegg fra Smestad FAU 
Smestad FAU v/ Trygve Bruland og Mona Døvik informerte om et prosjekt de har igangsatt: 
Flere FAU som ønsker å gjøre en innsats mot at enkelte skoler i Oslo i økende grad tildeles 
utilstrekkelige midler. Initiativ for å samle flere engasjerte FAU for å koordinere innsatsen 
knyttet til denne saken. Tanken er at vi må stå sammen for å bli hørt, og at vi må øke trykket 
nå i valgåret 2019. 
  
Som et første steg samles informasjon for å kartlegge situasjonen på de antatt mest berørte 
skolene. Informasjonen sammenfattes og analyseres, og presenteres som grunnlag for 
diskusjon i et felles møte hvor representanter fra hvert FAU blir invitert. 
 
KFU-representanter videresender gjerne informasjon fra gruppen til FAU-ledere i området. 
 
Kjersti Austdal, referent 


