
Møte i Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU) skolegruppe F 
29.09.2011 ved Bygdøy SkoleMøteliste: Benedicte Haug, BestumErnst Harald Hjelseth, BygdøySvein G. Olsen, BygdøyAnette Røsnes, BygdøyGerd Slinning, HovseterKarine Rikheim, HusebyElisabeth Davidsen, LilleakerCarina Swensson, LysejordetSiri Skåre, MajorstuenGunvor Bay, SkøyenMorten Strandskogen, SkøyenJulie Backer, SlemdalMarianne Strand, SlemdalAlexander Fosså, SmestadØyvind Grøndalen, SvendstuenSine Solheim, SørkedalenInger Schjoldager, UranienborgHåkon Kristensen, VinderenMagnhild Foldøy, ØrakerTone Tenfjord, UtdanningsetatenHarald Øverland, Utdanningsetaten1. Valg av referent: Alexander Fosså, FAU Smestad Skole2. Innkalling: Ingen innsigelser3. Referat fra forrige møte: Ingen innsigelser. Det er et ønske fra leder Håkon Kristensen at referat fra møter sirkuleres  per mail raskt etter at møter har funnet sted, at forslag til endringer innarbeides i referatet og at disse godkjennes via mail 14 dager etter at referat er utsendt. 4. Rektor Svein Olsen fra Bygdøy Skole ønsket velkommen og presenterte skolen. Rektor utrykte at også Bygdøy skole har problemer med 2 klasser overbelegg. Han er svært fornøyd med samarbeidet med FAU på skolen.5. Presentasjon av deltagere  : Det var 21 deltagere som til sammen representerte 15 skoler i kretsen, dette er et meget godt oppmøte.Presentasjon av KFU: Se mer på Oslokfu.no og utdanningsetaten.oslo.kommune.noOrgansiert i skolegruppene A-F (skoler 1.-10. klasse) og G (videregående skoler)Leder og nestleder i hver gruppe, leder sitter også i Oslo KFU.Landsdekkende organisasjon over dette



Foreningen Oslo KFU vil bli formelt stiftet på møte 18. oktober hvor områdelederne deltar.FAU kurs åpent for alle i FAU 12. oktober 2011 kl. 18-20.30 på Etterstad vgs.FAU stormøte 14. mars 2012 for hele Oslo i utdanningsetaten (UDE) sine lokaler på Helsfyr, 100-120 deltagere, 170 skoler i Oslo. Tema: Områdemøtene forbereder sakene til dette møtet.Presentasjon av Benedicte Haug: Representant i KFU for Bestum skole, jobber med prosjekt innen foreldrefokusert forebygging av rus i samarbeid med UDE. Planlagt kick-of for dette prosjektet i februar 2012. 6. Hovedtema: Skolebehovsplan for Oslo 2012-22 og veiledende skolegrenser for OsloPresentasjon om tema ved Harald Øverland, Områdedirektør Skoleanlegg, Oslo kommuneSkolebehovsplanen (SBP) 2012-22Høringsutkast til SBP har vært sendt ut i juni 2011. 252 høringsuttalelser skal være mottatt, men i følge UDE er dette utkast godt mottatt. Det er gjort mindre endinger i utkastet som nå er byrådets forslag offentliggjort 28.09.2011. Dette dokument skal behandles i bystyret innen desember.Bakgrunn for planen ble gjennomgått, spesielt ble den store veksten i elevtallet presentert.  Planene prioriterer plass til alle elver høyere enn andre mål og har fokus på nybygg og utbygging av skoler fremfor oppgradering av eksisterende bygg. Vekst i elevtallet 16700 frem til 2022 (14200 i grunnskolen, 3400 i videregående skole). Dette er langt høyere enn tidligere anslag. Det ble redegjort for noen av de demografiske trender som fører til endringene i prognosene.Oppfylningsgrad vanligvis 80-85 % for barnetrinnet, 85-90 % for ungdomstrinnet. Med planene som foreligger vil man ligge høyt hva angår oppfylningsgrad i årene fremover for å dekke deler av den de økte elevtallene. De 4 sentrale grep i planen er i) utnytte eksisterende skoler maksimalt (se også skolegrenser), ii) tomter for nye skoleanlegg, iii) utvidelse av eksisterende skoleanlegg og iv) omgjøring av eksisterende skoleanlegg (videregående skoler til ”1-10 skoler” og ”1-10 skoler” til rene ”1-7 skoler”).Deretter ble elementene i planen gjennomgått for ”1-10 skoler” i de kretser som berører skolegruppe F (områdene 4, 5 6 og 7 i planen). Disse refereres ikke i detalj her, men finnes i planen på UDE sine nettsider. Eget avsnitt om spesialgrupper som i år er tatt med i SBP for første gang. Spesialgrupper forsøkt lagt til ”1-10 skoler” for å oppnå kontinuitet for de elevene det gjelder over mange år. Her region i Oslo skal i utgangspunktet dekke 



sitt behov for alle spesialgrupper med dette er langt fra oppfylt per i dag, spesielt ikke i Oslo Vest.SBP legger opptil stor grad av brukermedvirkning ved de forskjellige prosjektene i planen.Under presentasjonen var det flere spørsmål fra salen om detaljer i planene. Det var etterspurt hvor vidt UDE og Plan-og bygningsetaten også samarbeider med Trafikketaten om planleggingen av skolebygg.Endringer i veiledende inntaksområder (VIO) for OsloForslag til endring i VIO fra skoleåret 2012/2013 blir lagt frem av UDE 30.9.2011. Det ble redegjort for prosessen som har ført frem til endringsforslaget. Forslaget blir sendt alle rektorer og det er høringsrist 21. oktober 2011.Bakgrunn for forslaget om endringer fremkommer av orientering om SBP angitt ovenfor. Det foreslås endringer for 31 av 99 skoler på 1. trinn (300-350 skolestartere) i tillegg til at det er vedtatt endringer for 18 skoler (300 skolestartere) allerede i mars 2011. Det endringer for 9 skoler på ungdomstrinnet men ingen av disse ligger i skolegruppe F.Man må regne med endringer også i årene fremover. Det ble opplyst at 1/5 av førsteklassingene bytter adresse i Oslo det siste året før de begynner på skolen. UDE ønsker at flest mulig skrives inn på den skolen de faktisk skal begynne.De enkelte forslag som berører skolegruppe F ble presentert. For detaljer se UDE sine nettsider.Det fulgte en heftig diskusjon. Øverland mener utkastet er åpent for innspill i høringsprosessen fra de lokale FAU som kjenner forholdene lokalt.7. Presentasjon ved Tone Tenfjord, områdedirektør, skolegruppe F, Oslo kommuneBudsjettforslag for utdanningsetaten 2012Lagt frem 28.09.2011 av det ”gamle” byrådet (Høyre og FrP). Nytt byråd er ikke enda på plass, og FrP mulig ikke med i tiden fremover. Dette skaper usikkerhet om budsjettbehandlingen og ev. endringer som måtte komme.Budsjettrammen økt fra 10 til 10,5 milliarder. Økningen på 500 millioner fremkommer som netto av kutt i rammebudsjett på 136,7 millioner, rammen deretter økt med 103,5 millioner (for voksenopplæring og økt nybygging), kompensasjon for økt elevtall 89,9 millioner ( dette dekker kun opp fro 80 % av økningen i elevtallet), lønns- og pensjonsmidler økt med 373,2 millioner og en engangsbevilling 31,0 millioner.



Tenfjord mente skolene ikke er noen budsjettvinner for 2012. Endringer kan tilkomme pga usikkerhet om byrådets behandling og ifm statsbudsjettet. Endelig vedtak i bystyret ventet 7. desember. Budsjett for den enkelte skole ventet 20. januar 2012. For detaljer se UDE sine hjemmesider.Kvalitetsarbeid for aktivitetsskoleneInnføring av Oslostandard våren 2011 som beskriver krav til aktivitetsskolene som skal sikre kvalitet og lik standard på tvers av skolene. Gjennomført spørreundersøkelser om effekten av dette allerede tidlig på våren 2011 og nye brukerundersøkelser er planlagt. Det er ønskelig å forbedre aspektet læringsstøtte ytterligere.Nasjonale prøverJuks i forbindelse med nasjonale prøver har vært tema i pressen ifm valgkampen. Øving på selve prøveformen er tillatt og ønsket, slik at prøvene blir en test av ferdigheter, ikke selve testformen. For dette finnes anbefalinger for skolene og dette kan ikke betegnes som juks. Det er gjennomgående lite fritak fra prøvene i Oslo (gjennomgang fra Kommunerevisjonen). Viktig med vedvarende kommunikasjon fra UDE og skolene til foreldrene om betydningen av nasjonale prøver som verktøy i oppfølging av den enkelte elev og den enkelte skole. Møtet ba om ytterlige informasjon om dette tema ved en senere anledning.8. Valg av leder og nestleder for skolekrets F.Leder Håkon Kristensen stiller til gjenvalg. Andre kandidater meddeles på mail.9. Eventuelt:Ønske om en temabase knyttet til sosiale medier og at dette kan være et tema på senere møte. Forslag om alternerende møte med løse tema fra FAU representanter og fast møte med representanter for UDE annen hver gang. Dette ble ønsket. Neste møte blir 17. november med erfaringsmøte delt i barne- og ungdomstrinn. Sted: Uranienborg skole.Ønske fra det lokale politi om at FAU/skolene drøfter ev. problemer knyttet til Halloween feiringen, spesielt gjelder dette ungsdomstrinnene.


