
Referat fra Oslo KFU møte - 10.10.13 

Tilstede: Områdedirektør Tone Tenfjord, rektor Vinderen skole Vegard Kjesbu, representanter fra 
Bygdøy skole, Majorstua skole, Sørkedalen skole, Lysejordet skole, Øraker ungdomsskole, Hovseter 
ungdomsskole, Grindbakken skole, Bestum skole og Vinderen skole Amy Myrestrand, Vibeke 
Heindenreich og Carmen Simonsen.  

1. Velkommen ved KFU leder Benedicte Haug og rektor Vinderen skole Vegard Kjesbu 
 

2. Godkjenning av innkalling og referent 
 

3. Rektor Vinderen skole Vegard Kjesbu presenterer skolen 
a. Skolens mandat: størst mulig læringsutbytte 
b. Ressursen foresatte (FAU): undergrupper, utfordring å trekke gruppene inn i tide  
c. Gjøre lærerne gode: god erfaring med bruk av undervisningsobservasjon der en leder 

er tilstede i en hel undervisningsøkt. Lærerne må reflektere rundt egen praksis.  
d. Connect: antimobbeprogram - forebyggende. Handlingsplan for Vinderen Connect 

ligger på hjemmesiden til skolen.  
 

4. Nytt fra utdanningsetaten ved Tone Tenfjord 
a. Generell informasjon om område F 
b. Skolegrenser: må flyttes pga. kapasitet, info fra møte der de nye grensene ble drøftet 
c. Salto: kriminalitetsforebyggende, tverretatlig bestående av utdanningsetaten og 

politi i bydelen. Hver bydel har en Salto koordinator. Rusmisbruk er sentralt i Oslo 
vest.  

d. Nasjonaleprøver: etterspør resultatene 
e. Kommunikasjonsstruktur: foreldremøtenes relevans – utviklingssamtalene – 

fravær/varsling til foreldre 
f. Permisjonsreglement: inntil 10 dager permisjon 
g. Drøfting av overnevnte tema tatt opp av Tenfjord 

 
5. Nytt fra Oslo KFU ved leder Benedicte Haug 

a. Grunnkurs for FAU nye/gamle 16. oktober på Etterstad vg. skole 
b. Sentrale saker i KFU:  

i. Minioritetselever - hva gjør vi for dem i dag?  
ii. Trafikk – her er det gjort mye, info om det som er gjort 

iii. Skolemiljøutvalg (SMU) – er lovpålagt, består av skole, elever og foreldre, 
etterspør der dette ikke eksisterer 

c. Permisjonssøknader: info om brev fra Toppåsen skole som maner til aksjon mot nye 
regler - Benedicte Haug følger ikke opp dette - FAU ledere kan få kopi av brevet  

d. Neste møte etter jul på Lysejordet skole, innkalling kommer  
 


