
Referat fra KFU møte – 18.04.2013 
 

Til stede: Wenche Andersson, Majorstuen -  Amy Myrestrand, Vindern – Magnhild Foldøy, 

Øraker – Malin Fors-Skjærveland, Lilleaker – Carina F. Svendsson, Lysejordet – Even 

Røgeberg, Bestum Skole – Silje Nordbø, Huseby – Erik Eikelid, Sørkedalen – Benedicte 

Haug, leder Oslo KFU 

 

1. Velkommen til Øraker skole ved ass rektor Marianne Hinze. 

 

2. Godkjenning av innkalling og referent 

 

3. Nytt fra Utdanningsetaten ved områdedirektør Tone Tenfjord 

- Status Sommerskole 

13000 påmeldte til Sommerskolen, 97% har fått kurstilbud. Høy dekning i 

Skolegruppe F. 

 

- Intensiv eksamenstrening i matematikk 

190 elever fra Hovseter, Majorstua, Øraker og Bjørnesletta har fått 

ekstraundervisning.  

 

- Arbeidsgruppe skole – hjem. Det er satt ned en gruppe rektorer 

som skal vurdere følgende. Tone Tennfjord skal orientere om resultatet når det 

foreligger.  

i. Informasjon – kommunikasjonsstruktur skole – hjem. Det ønskes en fast 

standard. 

ii. Foreldremøter: Stort forbedringspotensiale mht relevans. Rektor må være til 

stede for å formidle hvordan skolen arbeider. 

iii. Permisjonssøknader: Ønske fra skolen å stramme inn og ha et felles regelverk. 

iv. Utviklingssamtalen må bli bedre. Må være tydeligere tilbakemeldinger fra 

lærerne. 

v. Informasjonsrutiner ved fravær: Det er kommet ønske fra foreldrene om 

elektronisk varsling. Undervisningsetaten viser til Fronter.  

Innspill fra møtedeltaker: Fronter kan utvides med en modul for å få til 

elektronisk varsling via SMS når opprop foretas elektronisk, det er ikke mulig 

pr i dag. 



 

- Tilpasset opplæring 

Det er Utdanningsdirektoratet og ikke departementet som har overprøvd 

Fylkesmannen i Oslo sin kjennelse – og dermed gitt Kastellet skole og 

Utdanningsetaten sin støtte på at Kastellet skole har undervisning i tråd med 

Opplæringsloven. Inndeling i mestringsgrupper er dynamisk og ikke systematisk; den 

er gjenstand for jevnlig vurdering/Kartlegging, dvs at elevene skifter gruppe ved 

behov. 

 

Skolene har en differensiert undervisning for å sikre at hver elev får undervisning på 

sitt nivå. Det er Utdanningsdirektoratet og ikke departementet som har overprøvd 

Fylkesmannen i Oslo sin kjennelse – og dermed gitt Kastellet skole og 

Utdanningsetaten sin støtte på at Kastellet skole har undervisning i tråd med 

Opplæringsloven. Inndeling i mestringsgrupper er dynamisk og ikke systematisk; den 

er gjenstand for jevnlig vurdering/Kartlegging, dvs at elevene skifter gruppe ved 

behov. 

Kastellet skole har klaget med begrunnelse i forskjellsbehandling. Klagen tilbakevist 

av Utdanningsdep, fordi så lenge differensieringen er dynamisk og ikke systematisk er 

undervisningen ihht regelverket. Målet er å sikre at ingen elever faller utenom. 

Utfordringen er tilstrekkelig informasjon til foreldre.  

 

Innspill: enkelte foreldrene synes det er for liten kontakt med lærerne. 

 

  - Diverse 

Skolebehovsplan: orientering om utbygging av skolene i Skolegruppe F. Antall 

skoleplasser må økes dramatisk. 

 

Benedicte: Arbeidsgruppe på tvers av skolegruppene arbeider med innspill til etaten.  

22 april er det skolegruppemøte i område E. Møtet skal dreie seg om hvordan man kan 

påvirke prosessen og hvordan man som FAU’er jobber med dette spørsmålet.  

 

4. Nytt fra Oslo Kommunale Foreldreutvalg ved Benedicte Haug 

Oppfølging av saker fra forrige møte:  

- Varslingsberedskap; tilsvar fra etaten. Se vedlagt svar. Kort oppsummert: Etaten 



mener skolene skal bruke Fronter. Skolene frarådes å starte sitt eget system i påvente 

av en felles løsning fra etaten som muligens kan komme på et tidspunkt. 

- Oppdatering fra arbeidsgruppen i trafikksikring: FAU-leder på Lysejordet har 

kartlagt hvem man skal kontakte i kommunen/politiet for å løse trafikale utfordringer i 

nærmiljøet. Gruppen som ble forsøkt oppstartet i regi av KFU slet med dårlig 

oppmøte, derfor er all info gjort tilgjengelig på KFU’s hjemmeside. 

 

Det vil settes opp FAU-kurs for nye FAU’ere i september. Dato blir kommunisert når 

tidspunkt blir fastsatt. 

 

Tips til FAU: Velg FAU-leder før sommeren og send kontaktinfo  til KFU. Grunnkurs 

for FAU-ledere tilbys. 

 

Skal det nedsettes en aksjonsgruppe for å legge press på arbeidet med 

varslingsberedskap? Hvis du vil delta, send mail til Benedicte Haug med kontaktinfo. 

 

Neste KFU-møte er berammet til høsten. Innkalling kommer. 

 

 

 

 


