
REFERAT FRA MØTE I SKOLEGRUPPE F

TORSDAG 30. SEPTEMBER 2010 KL 19.00 – 21.00 PÅ RUSELØKKA SKOLE

Deltagere:

Berit Brock, Områdedirektør skolegruppe F, Berit.brock@ude.oslo.kommune.no 

Leder FAU i skolegruppe F: Haakon_kristensen@hotmal.com (90878362)

Leder KFU Oslo, John Sørland, John.sørland@oslokfu.no (90038887)

Rektor ved Ruseløkka skole hade ikke anledning til å møte, men Maire-Désirée Sophie 
representerte skolen.

 Skole Representant Kontakt

Bestum skole Per Ø. Hansen poh@netcom-gsm.no 92248004
Bjørnsletta
Bogstad 
Bygdøy
Grindbakken Ingunn Frøland Ingunn.froland@iss.no 
Hovseter Gerd Slinning Gerd.slinning@krd.dep.no 92617965
Huseby Amanda Skoge Westbye am-westb@online.no  90549856
Lilleaker
Lysejordet
Majorstuen
Midtstuen Scott Smith Scott@ctngruppen.com 98206231
Ris
Ruseløkka Maire-Désirée Sophie mariedesiree.sophi  e@hotmail.com   94820228
Skøyen Morten Strandskogen mortenstrandskogen@gmail.com 98043000
Slemdal
Smestad
Sollerustranda
Svendstuen
Sørkedalen
Uranienborg
Vinderen Troels Wabakken troels_karl.wabakken@roche.com 47634518
Voksen
Voksentoppen
Øraker

Valg av referent: Troels Wabakken. 
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1) Godkjenning av innkallingen: Godkjent. 

2) Godkjenning av referat fra møte 10. juni 2010. Godkjent. 

Heidi Grymyr, sekretær i Oslo KFU, kan stille med lister og informasjon om FAU ledere i 
skoleområde F.

3) Presentasjon av Ruseløkka skole ved rektor Elin Brandsæter:  Utgår da rektor har 
permisjon.

Informasjon Oslo KFU v/leder John Sørland:  Oslo Kommunale Foreldre Utvalg (se 
http://www.oslokfu.no) er et frittstående partipolitisk uavhengig organisasjon frivillig fellesorgan 
for alle foresatte med barn i Oslo skolene. Oslo KFU får støtte av Oslo kommune. I tillegg er 
det FUG eller ForeldreUtvalget for Grunnopplæringen som er et lovpålagt nasjonalt organ for 
foresatte med barn i skolen (se http://www.fug.no/). OSLO KFU har som formål:

- være et felles forum som skal ivareta foreldre/foresattes muligheter til reell medvirkning og 
innflytelse i utviklingen av Oslo-skolen. 

- være et kontaktledd mellom foreldre/foresatte og den faglig/administrative ledelsen av 
skolene i Oslo. 

- være rådgivnings- og høringsinstans i prinsipielle saker som angår alle grunnskolene

Fokus for Oslo KFU er å få liv i skolemøtene for å få foreldrene på banen ved:  

- lage lister over FAU ledere i Oslo for kommunikasjon

- opprettholde nettsiden http://www.oslokfu.no)

- arrangere ulike seminarer og kurs for foresatte/FAU 

- drive Årshjulet.

Tips fra Sørland til de ulike FAU er at det er nyttig at foreldre sitter sammen, men ikke 
overdriv antall møter. Det er viktig å ha en positiv innstilling. En spørreundersøkelse i juni 
2010 sendt fra Oslo KFU fikk 56 svar av 120 spurte. Det er bekymringsfullt at 72 % sitter 
bare et år mht kontinuerlig arbeid i FAU.  Et FAU medlem bør helst sitte minimum ett år, 
men det er ikke noe krav. Det er ulik praksis på ulike skoler.
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Leksehjelp v/områdedirektør Berit Broch

Opplæringsloven sier ikke noe om lekser, men det er foreldre som uansett har det overordnede 
ansvar for barnas opplæring. Foreldreplakaten på FUGs hjemmeside beskriver for øvrig 
foreldrenes rolle. Skolen er ansvarlig for det faglige ved lekser og undervisning, men kan 
pålegge foresatte å hjelpe til med lekser. Men da må skolen sørge for at foresatte blir 
”opplært” til leksehjelp. At foresatte og skole benytter ulike begreper ovenfor barna kan være 
et problem.

For kommunene er det nå obligatorisk med leksehjelp som et gratis tilbud for 1. – 4. klasse. 
Alle trinn har her krav på 8. timer leksehjelp. For øvrige trinn er det et frivillig tilbud som bør 
legges til sentrale skoler. Det mangler finansiering av leksehjelpen. 

Fordeler med lekser er:

+ innarbeiding av gode arbeidsvaner

+ bedre faglige resultater

+ bedre læringsstrategier

+ foresatte mer involvert i barnas læring

Ulemper med lekser:

- lekser kan skape konfliktsituasjoner mellom barn og foresatte

- foreldre tar over lærerfunksjonen og retter opp huller

- vanskelig å følge opp informasjonen som er gitt fra skolen

Etterpå ble det en diskusjon av de ulike skolenes erfaring av leksehjelp. Ingen klare 
konklusjoner kunne trekkes, men så er også ordningen såpass ny at dette bør evalueres igjen 
senere.

Møteagenda for skoleåret 2010/2011: Det ønskes 2 møter i halvåret. 



Neste møte blir på Bestum skole torsdag 2. desember fra 19.00 – 21.00. 

Eventuelt:

- Global Dignity day som skal gjennomføres 20. oktober ble tatt opp. Det ble stilt 
kritiske spørsmål om dette var et arrangement som FAU stiller seg støttende til. Emnet 
ble ikke ferdig diskutert og noen konklusjon vedtatt. 

- Ressursprioritering av skolene og negative utslag det får i Oslo vest ble tatt opp. Emnet 
ble ikke ferdig diskutert og noen konklusjon vedtatt. 

Spørsmål til referat? 

FAU leder skoleområde F: Håkon Kristensen haakon_kristensen@hotmail.com 90878362 
FAU sekretær Vinderen skole: Troels Wabakken troels_karl.wabakken@roche.com 47634518
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Oversikt FAU ledere i skoleområde F (2009/2010):

Barneskole B 
Ungdomskole U

FAU leder e-post mobil

Bestum
B

Espen Skancke famseljeskanck@hotmail.com
928 93 941

Bjørnsletta
U

Johan Malm johan@bosj.no

Bogstad 
B

Simen Bakken simen.bakken@jps-consulting.no

Bygdøy
B

Anette Røsnes lroes@online.no 

Grindbakken
B

Nina Wahlstrøm

Hovseter
U

Gerd Slinning 

Huseby
B

Torstein Johnsen torstein@edgecliffe.com
93 28 31 33

Lilleaker
B

Mette Vågnes Eriksen mette”ætt”vagnes-eriksen.com
93 22 41 00

Lysejordet
B

Preben Dietrichson preben@catilina.no 

Majorstuen
BU

Siri Skåre siri.skare@nchr.uio.no

Midtstuen
U

Scott Smith scott@ltngruppen.com

Ris
U

Anne Eriksen 

Ruseløkka 
BU

Ernst-Harald Hjelseth e-jelset@online.no

Skøyen
B

Morten Strandskogen. mortenstrandskogen@gmail.com

Slemdal
B

Camilla Maurud camillam@nsb.no     
992 41 840

Smestad
B

nicolai@bjerch.no? nicolai@bjerch.no 

Sollerustranda
?

?

Svendstuen
B

Jarle Haug jarlehau@online.no

Sørkedalen
B

Kari Osteberg? kari.osteberg@hotmail.com 

Uranienborg
BU

Inger Schjoldager e-post:i.schjol@c2i.net

Vinderen
B

Pål Barkvoll 

Voksen
B

Elisabeth Brotkorb elisabeth.brodtkorb@diakonhjemmet.no
97778742

Voksentoppen
BU

Gunhild Berglen gberglen@broadpark.no
91345803

Øraker
U

Helene Thompson petthom@online.no
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