
REFERAT KFU MØTE ONSDAG 30.01.13  
 
1. Innkalling og referat godkjent.  Vertsskole for neste KFU møte er Øreaker skole  
 
 
2. Presentasjon  av Hovseter skole ved rektor Evelyn Angell Veglo 

Rektor informerte om særtrekk ved Hovseter skole, 17 % elever med 
minoritetsbakgrunn, beliggenhet  og fokus på integrering og inkludering. 
Gode faglige resultater, samarbeid forsert skoleløp med Foss videregående 
skole. 
Det er årlig egne foreldremøter med tolker for foreldregruppen med minoritets 
bakgrunn, velfungerende tiltak med gode tilbakemeldinger fra foreldrene. Ang 
tema mobbing på nett og mobil:  skolen politianmelder tilfellene og har ved et 
par anledninger vært i Konfliktrådet i forbindelse med dette. Elevene er 
orientert om skolens linje mht dette.  
 
 

3. Nytt fra Utdanningsetaten ved områdedirektør Tone Tenfjord 
a. Tenfjord hadde ikke anledning til å møte, punktet uteble derfor denne gang. 

 
4. Nytt fra Oslo kommunal foreldreutvalg ved Benedicte Haug 

a.  SaLTo:  samarbeidsorgan mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt i hele 
byen, delt i enheter for hver bydel. Skolene og FAU kan ta direkte kontakt 
med SaLTo koordinator ved behov. http://www.salto.oslo.kommune.no/, 
SaLTo Bydel Vestre Aker 

 
b. Oslo KFU : Foreldredrevet organ , lavterskelarbeid. Man kan sende innspill pr 

mail. Det er nedsatt arbeidsgrupper rundt ulike temaer. 
postmottak@oslokfu.no 

 
c. Stormøte “ Skole og hjem- sammen om å inkludere ” holdes 13.mars 13 for 

FAU medlemmer. Innbydelse blir utsendt og informasjon ligger på 
hjemmesiden til Oslo KFU.  

 
5. Valg av leder og nestleder for skolegruppe F  

a. Benedicte Haug stilte til gjenvalg og ble enstemmig valg ved møtet. Det var 
ingen som meldte seg til nestledervervet. Nestleder valget utsettes derfor til 
neste KFU møte.  
 

7.  Gruppearbeid og erfaringsutveksling  
Møtedeltagerne ble delt inn i grupper og drøftet hvilke emner man så som 
mest sentrale i FAU arbeidet for tiden. Følgende temaer ble valgt: 
 



• Varslingsberedskap – vurdere elektronisk løsning  for eksempel i 
forbindelse med klasseopprop, med utsendelse av sms til foresatte når 
elever uteblir fra time. Sannsynlighet for hendelser på skolevei anses 
større  enn alvorlige hendelser på skolen, og det ønskes derfor fokus på 
dette også. 

• Trafikksituasjonen og sikring av skolevei. Det er en arbeidsgruppe i 
Oslo KFU som jobber med trafikkspørsmål, Benedicte Haug tar med 
innspillet til gruppen. 

• Fokus på bruk av snus på slutten av barneskoletrinnet/ start 
ungdomskole  i forbindelse med rus forebyggende arbeid. 

• Data/sosiale medier – avhengighetsproblematikk og mobbing. Tips til 
enheter som kan kontaktes: 

o Barnevakten.no 
o Nettvett.no 
o Voksne for barn 
o FUG 

• Læringsmiljø – Ikke alle skoler ser ut til å ha etablert SMU, dette er 
lovpålagt og FAU medlemmene oppfordres til å etterspørre dette på 
egne skoler. 
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