
KFU Skolegruppe F, 17.11-2011 på Uranienborg Skole
 
Tilstede : 

• Mette Bjerke, Bestum
• Magnhild Foldøy, Øraker
• Benedicte Haug, KFU
• Elisabet Davidsen, Lilleaker
• Siri Skåre, Majorstuen
• Andreas Haug, Uranienborg (referent)
• Inger Schjoldager, Uranienborg
• Anne Eriksen, Ris
• Ingunn Froland, Grindbakken
• Carina Swensson, Lysejordet
• Marianne Thomassen, Vinderen
• Gunvor Berg, Skøyen
• Håkon Kristensen, Vinderen
• Morten Strandskogen, Skøyen

 
1. Innkalling. Innkalling og agenda godkjent.

2. Referat. Godkjent referat fra forrige møte.

3. Presentasjon av Uranienborg Skole ved rektor Randi Tallaksen (vedlagt PPT).
2 parallell 1-10 sentrumsskole med svært gode faglige resultater (matte, norsk, engelsk) og 
sterk kultursatsing.  40% minoritetsspråklige fra 36 land. Heldagsskole/AKS (SFO) som er 
modell for andre med 98% oppslutning fra trinn 1-4 og 82% fornøyde foreldre mot snitt i Oslo 
på 60. Tett samarbeid mellom barne/mellom/ungdomstrinn, og mellom skole og AKS.  Fokus 
på tilpasset opplæring og god klasseledelse.

4. Informasjon fra KFU.
2 feb : kickoff for alle FAU ledere i Oslo
FAU kurs gjennomført, positive tilbakemeldinger, mye godt stoff som kan brukes etterpå.
Mye informasjon på hjemmeside : Oslokfu.no 
Trenger bedre dialog med UDE, og at UDE er mer lydhør for våre synspunkter og 
høringsuttalelser, men har tilgang på øret til både Skolebyråden og UDE’s ledelse.

5. Erfaringer fra ulike FAU.

KFU ønsker et felles samarbeid med trafikketaten. Dødsulykke på Vinderen. Foreslår et felles 
trafikkmøte.

Uranienborg Skole planlegges omgjort fra 1-10 med 600 elever til 1-7 skole med 840 elever.
UDE har tilsynelatende kke lest høringsuttalelsene, eller ihvertfall ikke tatt hensyn til dem fra 
Uranienborg. Det oppleves av FAU på Uranienborg som maktarroganse. 

Majorstuen skole skal i to år være midlertidig plassert ved siden av Skøyen skole. Den 
midlertidige Majorstuen skole vil etter to år bli en permanent utvidelse av Skøyen. Skøyen FAU 
er ikke fornøyd med planer eller prosess fra UDE sin side. 



Høring skal være 6 uker, vi får 3 uker. Dette er til og med i ferietid hos UDE, så ingen er tilstede 
for å svare på spørsmål.

Det kastes bort store beløp på dårlige løsninger, og UDE vil ikke høre om gode løsninger.
Retten til nærskole er trolig sterkere enn den praktiseres, og bør prøves for domstolene.
Arealnorm i Oslo 2-2,5kvm, Bergen/Stavanger 4-4,5 kvm.  Dette gjelder nye skolebygg, og er 
beregnet for skoler som har alle de andre fasilitetene, som ikke gamle skoler har.
Grunnlaget for skolebehovsplanen (konseptutredelsen) og andre sakspapirer er 
hemmeligholdt av UDE til etter at skolebehovsplanens høringsfrister har gått ut. Dette må 
være brudd på offentlighetsloven, og er i beste fall udemokratisk.
Brukermedvirkning ift. byggesaker/omlegging er en dårlig prosess, UDE er ikke åpne og 
etterrettelige.  

Vi bør som KFU ta det prinsipielle i problemene med UDE. Dette bør tas med 
departementet/statsråden. For å få til dette må saken løftes opp i Oslo KFU.  Det haster veldig, 
da Skolebehovsplanen skal vedtas  i starten på desember.
Leder skal ta dette videre ikveld med resten av Oslo, og kommer tilbake til gruppen ved ønske 
om informasjon/kompetanse.  Uranienborg og Skøyen lager saksliste og innspill til et mulig 
møte i Oslo KFU torsdag 24/11 i lokalene til UDE. Leder skal forsøke å få dette organisert.

6. Valg : Gjenvalg av Håkon Kristensen som leder og Benedicte Haug som nestleder, varastillingen 
er åpen, og det oppfordres til å stille, og man må ikke være FAU leder for å sitte i KFU.

7. Neste møte : torsdag 16 februar på Majorstua Skole kl. 19-21.
 
Ingen saker på eventuelt. 
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