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1. Velkommen
Mette Bjerke forteller litt om Bestum skole og hvilke fokusområder FAU har. Trafikkplan, 
klimaanleggutfordringer og hvordan FAU forholder seg til mobbing. På Bestum er det noe rasisme 
som FAU ønsker å få bukt med.

2. Innkalling: Godkjenning av innkalling og agenda

3. Referat: Godkjenning av referat fra møte 17. november 2011 på Uranienborg skole

4. Informasjon fra Oslo KFU
Informasjon om BryDeg arrangementet og nettverket. Handler om å forebygge rusutfordringer. 
Oslo Politiet sier det er lite rusproblemer i Oslo Øst, men i Oslo Vest er dette en utfordring. Frogner 
og Ullern skolegruppene er verstingene på nasjonalt nivå. 

5. Eventuelt
Skolebehovsplanen: Morten har jobbet mye mot politikerne i Oslo. Fortalte mye om prosessen ifm 
utarbeiding av skolebehovsplanen. Preget av lite tilgjengelig informasjon og lite tid til 
tilbakemeldinger fra foreldrerådene.  Oppleves som liten påvirkningsmulighet.  Morten delte ut et 
opprop med mer informasjon.  Mer om dette 19 april. 

Trafikk-komitegruppe er etablert som skal fokusere på trafikksikring. 
Carina: alle skolene i skolegruppen er med på å utveksle erfaringer og finne samarbeidsområder. 
Prioriterer holdningsarbeid hos foreldrene og å finne riktige kanaler og samarbeidspartnere for å løse 
trafikale utfordringer. Neste møte på Lysejordet skole i mars.  

6. Hovedtema: Mobbing
Resultatet fra undersøkelsen i 2011. 9% opplever av elevene å bli mobbet. (3249).Halvparten av disse 
opplever at det er lærer som mobber. Det finnes et nasjonalt manifest om mobbing, men vi ønsker å 
ha et eget manifest for Oslo. Workshop med utdanningsetaten for å utarbeide dette, men resultatet 
(sent ut til alle skolene) ble lite konkret (26.mai). 



Oslo KFU har sendt undersøkelse om hva lags antimobbeprogram man har på sine skoler. Kun 10 av 
24 i Skolegruppe F har svart. Connect og Olweus går igjen…

Skolemiljø, plass, klima, vedlikehold etc er hygienefaktorer som i stor grad påvirker trivsel og kan 
dermed forebygge / påvirke mobbing. Foreldrene kan også påvirke våre barn med våre holdninger og 
synspunkter på alle områder vedr skolen.  Det er viktig å skille på forebyggende arbeid og akuttiltak. 
Der skolene har antimobbeprogram er det nedgang i mobbeproblemer.

Ungdomsavdelingen på Majorstuen politikammer er meget dyktige på å løse konkrete konflikter.

Hvordan kan vi få skolene til å bli bedre på antimobbing?
14 mars (19-21)– stormøte hvor FAUene i Oslo skal møte skoleledelsen.  Blir presentasjon fra 
Majorstueteamet. Skoleledelsen og FAU presenterer sine tanker. Til slutt et panel for dialog om 
mobbetiltak.

Gruppediskusjoner 
Hvilke spørsmål vil vi som FAU stille ledelsen i skolen ifm mobbing:

Oppfordre til to (flere) klasse kontakter  - om kjemien ikke stemmer så har man et alternativ.

Er det skoler som går igjen (bra / dårlig) – og hva gjør man mot disse/ lærer av disse?

Hvordan håndtere økningen av barn i Oslo området, når klassene blir større og skolene blir fulle.

Hva er det konkrete målet? Hva er tiltakene – og hvordan er dette kan forbedre tidligere resultat.

Hvordan måles skolene individuelt og hvordan følges disse opp?

Hvilke midler har skolens ledelse? Spesielt knyttet til konkrete problemindivider. (ref Øraker og 1-3 
elever som ødelegger for en hel skole).

7.  Neste møte i OSLO KFU, 19 april 19-21. Da kommer områdedirektøren i UDE 
(Tone Tenfjord) også.
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