
Referat fra KFU møtet - 25.10.12 på Lilleaker skole 

1. Presentasjon av alle tilstedeværende og godkjennelse av forrige referat. 

2. Rektor Bjørn Terje Hauge informerte om samarbeidet mellom skole-hjem 
på Lilleaker Skole og viste hvor denne informasjonen ligger på skolens 
hjemmeside. http://www.lilleaker.gs.oslo.no/skolen/skolen1.shtml 

3. Diskusjon vedrørende varsling når barna ikke kommer på skolen. 
Benedicte Haug og Tone Tenfjord kommer tilbake med forslag til løsning. 

4. Vertsskole for neste møte er Hovseter. 

5. Områdedirektør Tone Tenfjord orienterte.  
Se vedlagte presentasjon - "KFU møte torsdag 25 oktober 2012 på Lilleaker 
Skole". Denne presentasjonen gåes i gjennom med alle skolenes rektorer i 
neste uke. 

Forklaring: 
TIEY - Tidlig Innsats Early Years. (slide 9). Korte innlæringsøkter og hyppig 
skifte av aktiviteter. Viktigheten av et bedre samarbeid mellom skole og 
hjem mht klare læringsmål for elevene ble diskutert. 

Tone Tenfjord poengterte sterkt at lærerutdannelsen i Norge er altfor dårlig. 
 Actionpunkt for dette ble ikke nevnt. 

6. Følgende informasjon ble delt ut på møtet:  

1. "Innføring i FAU arbeidet",  
2. Oslo Kommunale Foreldreutvalg,   
3. SALTO introduksjon,  
4. FUG (Foreldreutvalget for Grunnskolen),  På FUG.no ligger det mye 
nyttig informasjon. Eks, pøbelprosjeket til Kelly er godt dokumentert der. 
5. Utdanningsetaten. Udir.no har en flik som heter Rettigheter, mye viktig 
informasjon til foreldre. Ex. Får gutter mer oppfølging av lærere og jenter 
får mest oppfølging av assistenter.  
Ex. Skolehelsetjenesten mener at 60% av elevenes plager er psykiske. 



6. FAU undersøkelse, 53% av FAU lederne har bare vært i rollen i 1 år. 
Viktig å få frem hvor spennende, givende og nyttig FAU arbeidet er. 
31% ble valgt som FAU leder fordi ingen andr stilte opp. 
50% av FAU lederne er selvlærte. 
Rektor har ansvar for å lære opp FAU representatntene. 

7. Politi og FAU respresentant Brit Ellen Hindrum skal snakke om det de 
gjør og spesielt om "Lokkemannsepisodene". 

Lokkemenn - gi informasjon til politiet ved minste mistanke. Snakk med 
barna deres og gi de trygghet i at de fleste voksne er til å stole på. 

Se www.Politiet.no for nyttig informsjon. 

- Det jobbes med enhetlig informasjon fra politiet til skolene. Dette skal 
ligge på Fronter før jul i 2012. 
- Det skjer mye i forbindelse med Haloween, vær veldig obs både med 
barneskole- og ungdomskoleelever.  
- det tilbys introduksjon av Politiet på 8ende trinn og "Ungdom og Rus" 
Møtet på Ungdomskolen. 
- undervisning av elevene på 8. Trinn, hvordan unngå å bli et "offer" for 
kriminalitet. 
- driver skolepatruljegodkjenning og er hos 1. klasse på forespørsel hvis tid 
til det. 
- etterforsker saker helt ned til 6 års alderen. 
- bidrar til megling ved behov. 
- rusutfordringene i bydelen er stor, det starter på 8 trinn... 
- det er viktig med kontinuerlig oppfølging av foreldrene i forhold til barna. 
- Alle undersøkelser viser at foreldrene er den/de viktigste voksenpersonene. 
- på Bygdøy laget de en telefonkatalog som er sponset av næringslivet i 
nærområdet. 
- Skolen plikter å dele ut informasjon om navn, adresse, email-adresse, 
mobiltelefon.  
- dramatiske forskjeller mellom Oslo Øst og Vest ble igjen nevnt. 10% av 12 
åringene har smakt alkohol og 20% av 13 åringene. 
- ingenting tyder på at marihuana- og kannabisforbruket går ned. 
- politiet inviterer til Bekymringssamtaler. 
- stor grad av avslapping med en "joint" etter skoletid i 9ende og 10ende. 
- skolene må ta ansvar for et opplegg for elever som ruser seg. 



Ut over det som ble skrevet i det opprinnelige referatet, ønsket Brit Ellen 
Hindrum å supplere med følgende informasjon: 

Skolen tilbys introduksjon av politiet på oppstartsforeldremøtet på 8.trinn, 
foredrag om hva politiet ser og lokale utfordringer på foreldreoppstartsmøtet 
for "Unge og Rus", samt undervisning om straff og konsekvenser for elevene på 
8.trinn. Undertegnede vil forsøke å få inn mer av info om hvordan unngå å bli 
et offer. I tillegg kan man be om trafikkundervinsing for 1.kl.(avhengig at vi 
har kapasitet), samt godkjenning av skolepatrulje i samarbeid med 
trafikketaten. 
Undervisningsopplegget for skoleelever og foredrag/info til foreldre er i ferd 
med å bli revidert. 
  
Undersøkelse blant elever i 9. ,10. og 1.vid, fra Bydel Vestre Aker (Støttes av 
tall fra tidliger undersøkeser i Bydel Ullern) i 2011 viser: 
  
11,9% opplyser at de var 12 år når de første gang drakk seg beruset på alkohol. 
20,8 første gang beruset når de var 13 år 
37,8 første gang når de var 14 år. Jentene tar igjen guttene ved 14 års alder. 
  
Av de som bruker alkohol opplyser: 
70,8 % får tak i alkoholen via venner.  
1,4% får hjemme (sansynligvis er denne prosenten fra 1.vid.) 
7% tar hjemme uten lov(gjelder kanskje fortrinnsvis de yngste). 
19,2 kjøper selv i butikk (falsk leg, eller sløve butikkrutiner). 
resten på annen måte. 
  
Det er ifølge NOVA (Norsk institutt for forsking om oppvekst, velferd og 
aldring).dramatiske forskjeller på rusbruk, fortrinnsvis alkohol, mellom Oslo 
øst og Oslo Vest og da med negativt fortegn for Oslo Vest. 
  
Politiet oppfordrer FAUere til å se til Bygdøy skole som har fått til en foresatt-
telefonkatalog, som distribueres til alle foreldre på skolen. 
  
Skoler kan be om å få et BRYDEG-foredrag fra Norsk Narkotikapolitiforening på 
en temakveld el.l Dette er gratis. Sjekk brydeg.no (Mye snakcs på deres side 
bl.s. om en skole i Arendal som har iverksatt nettverksbygging fra 
1.-10.klasse). 
  
"Stor grad av avslapping med marihuana etter skoletid" er nok litt unyansert. 
Kan kanskje si at , flere av de ungdommene som bruker marihuana og som 
politiet har snakket med forteller om hvordan de kan slappe av fra stess og 
mas med en joint på ukedagene, altså ikke bare i festlige sammenhenger. 
  

http://brydeg.no/


Politiet er pliktig til å etterforske saker med gjerningspersoner ned til 12 år. 
Men, forventer at mye er gjort før man går til det skritt å anmelde så unge 
lovbrytere. Skolens ordensreglement angir hva skolen skal anmelde, men de 
aller fleste saker oppfordres løst på laveste nivå, hvis mulig. Dog 
nulltolleranse for gjentagende vold/mobbing og narkotika. 
  
Lokkemannsepisoder - ta barna på alvor, meld fra om hendelser, vurder 
anmeldelse ved alvorlig hendelser, gi barna råd/verktøy om hvordan de skal 
forholde seg i ubehaglige situasjoner, forsøk å beholde roen som voksen for 
ikke å forsterke eventuelle traumer, respekter politiets og skolens avgjørelse 
om det skal gis innformasjon til foreldre eller ikke, ingen er tjent på å ha et 
nærmiljø med stor frykt dersom det ikke er helt konkret og bekymringsfull 
innformasjon som foreligger, oppfordre alle foreldre til å følge med i sitt 
nærmiljø og BRYSEG, foreldre i følgegrupper er vedrifulle observanter på 
skoleveien. 

Takk for et bra møte. 

Med vennlig hilsen 

Kjersti Hagen Risberg 
FAU Leder på Lilleaker Skole. 


