
REFERAT FRA MØTE I SKOLEGRUPPE F 
TORSDAG 2. desember 2010 KL 19.00 – 21.00 PÅ BESTUM SKOLE 
 
Deltagere 
Leder FAU i skolegruppe F: Haakon_kristensen@hotmal.com (90878362) 
Nestleder FAU i skolegruppe F: am-westb@online.no (90549856) 
Per Ø. Hansen poh@netcom-gsm.no (92248004) 
Torstein Johnsen leder FAU Huseby skole torstein@edgecliffe.com  
 
 
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 - 
 
1) Valg av referent: Amanda Skoge Westbye 
 
2) Godkjenning av innkallingen: Godkjent 
 
3) Godkjenning av referat fra møte 30. september 2010: Godkjent 
 
4) Presentasjon av Bestum skole ved Per Ø Hansen  
Bestum skole er fra 1921, og er i dag en 7. trinns skole med 504 elever. Skolen ble 
ombygget i 2008/2009. Ny del stod ferdig våren 2010. Elevene var plassert i paviljonger 
i byggeperioden. 
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Early years (tidlig innsats) metodikken kommer opprinnelig fra Australia. Programmet 
består av fire følgende biter: 
 

1) Strukturerte læringsstasjoner med lærerstyrt stasjon 
2) Intensiv individuell lese- og skriveopplæring 
3) Foreldreinvolvering og oppfølging 
4) Etter- og videreutdanning for lærere 

 
Bestum skole startet med early years høsten 2010. Skoleåret 2010/2011 er det elever 
ved 1. og 2. trinn som deltar i  early years programmet fire dager i uken. Metodikken vil i 
løpet av en tre års periode bli implementert for alle elever på 1. – 4. trinn. 
 
Elevene på 1. og 2. trinn får med et skjema hjem hver dag, som foreldrene skal krysse 
ut og returnere påfølgende dag. Det er stasjonsundervisning fire dager i uken. 
Stasjonsundervisning er organisert slik at det er en lærer på fem stasjoner som 
sirkulerer hvert 12. minutt. Man driver med nivåbasert læring. Det vil si at man på lesing 
f.eks. har tolv nivåer.  
 
For øvrig informasjon om metodikken Early Years, se vedlagt info. 
 
5) Hvordan organiserer vi oss som foreldre DS og FAU 
Tema for diskusjon. Erfaringer fra skolene 
- Gjøre Oslo KFU kjent blant foreldrene 
- Styrke skole/hjem samarbeidet  
- Resultatutvikling 
- Snittet på nasjonale prøver i området 
- Kapasitetsproblem skolebygg område F 
- En 100 % stilling som skal arbeide inn mot KFU med bl.a. oppdatering av mail liste 
 
På Huseby skole er det FAU som utpeker leder og nestleder til DS. Det er tradisjon for 
at FAU leder også er leder i DS. Man anser det for viktig å ha en viss kontinuitet. Her er 
det noe forskjellig praksis fra skole til skole. F.eks. gjør noen det slik at leder i DS og 
leder i FAU ikke er samme person. Leder i DS har da møterett i FAU og omvendt.  
 
6) Informasjon fra Oslo KFU 
Dato for neste stormøte i FAU er 15. mars 2011. Her vil rektorene i Oslo skolene også 
bli invitert.  
 
Til orientering så er hver leder av et KFU område automatisk styremedlem i Oslo KFU. 
 
7) Møteagenda for skoleåret 2011 
Neste møte i Oslo KFU område F blir torsdag 17. februar 2011. Møteinnkalling og 
agenda kommer. 
 
 


