
 

 
 

Møte i Oslo KFU - sone F, 14.1.14 
 
1. Informasjon ved rektor ved Lysejordet skole Ellen Bergsland 
På Lysejordet skole er man opptatt av synlig ledelse som kjennetegnes ved at det er gode 
relasjoner på alle nivåer. En forutsetning for å komme i posisjon til å se alle er en tydelig 
tilstedeværelse. Rektor og de andre i skoleledelsen er mye ute blant elevene og blir godt kjent med 
dem i deres læringsmiljø. Rektor er leder av elevrådet. Motivasjonen øker ved å bli sett. Dette er 
viktig både for elever og de ansatte på skolen. Fellesskap og åpenhet og felles anssvar for alle 
elevene er noe som verdsettes høyt. Vi er i samme båt og ror i samme retning. "Sånn gjør vi det på 
Lysejordet." "It takes a village to raise a child." 
 
2. Områdedirektøren Tone Tennfjord var syk og kunne derfor ikke stille.  
 
3. Trafikksituasjonen rundt nye Bjørnsletta skole v/Carina Swensson Lysejordet skole 
Nye skolegrenser fører til at enkelte elevgrupper får lengre skolevei. Utfordring i forbindelse med 
parkering og dropsoner ved skoler som er bygget som gåskoler. Møte i Utdanningsetaten der 
foreldregruppen i sone F ble enige om å stå sammen og arbeide for å løse trafikkale problemer, 
særlig ved nye Bjørnsletta skole. Kartlagt kontaktpersoner i kommunen for å finne ut hvem som 
bestemmer hva. Samarbeider godt med Majorstua politikammer. For to år siden ble det opprettet 
en egen trafikkgruppe i KFU sone F. Man ønsker nå å blåse liv i denne gruppen igjen. Ønsker at 
denne gruppen skal oppdatere oversikten over kontaktpersoner i f, eks politiet, bymiljøetaten, 
belysning, trafikklys mm. Oversikt over kontaktpersoner legges ved møtet. Ruseløkka skole har 
store trafikkale utfordringer og deler gjerne erfaringer og brevmaler som de har sendt til ulike 
instanser. Viktig å henvende seg direkte til politikerne for å få fortgang i saker.   
Skolene i sonen vår har svært ulike utfordringer når det gjelder trafikk.  
Det arrangeres et møte i trafikkgruppen og så vil man i etterkant vurdere hvordan arbeidet skal 
drives videre. Carina Swensson har ansvar for å igangsette arbeidet i gruppen.  
 
4. Onsdag 12. mars 2014 arrangeres Oslo KFUs årlige stormøte der Utdanningsetaten er 
medarrangør. Tema er barnas sosiale mediehverdag og holdninger knyttet rundt det. Invitasjon 
med informasjon om tid og sted kommer. Ønsker at det settes et formål med dette møtet slik at det 
ikke utelukkende blir synsing. Dette bør tas opp som et tema i alle FAU´ene i vår skolegruppe. 
Forslag til temaer etter summing i grupper: 
- grensesetting, holdninger, se på andre land eller kommuner som får til balansen mellom IKT og 

sosiale medier.  
- best practice - ønsker å se gode eksempler 
- Felles standard og holdninger for Osloskolen når det gjelder sosiale medier 
- hva ligger i IKT i lærerutdanningen? 
- fremheve gode enkeltpersoner og enkeltepisoder hvor man har lykkes 
- ønske om felles standard når det gjelder digitalt utstyr som smarte tavler, nettbrett mm. Viktig at 

skolering av lærere følger med utstyret.  
- utnytte mulighetene fremfor å se begrensningene 
- ønsker tydelig strategi og mål for Osloskolen når det gjelder IKT og sosiale medier 
- øremerker penger til et IKT-løft slik at skolene har mulighet for å oppdatere utstyret  
 
Ønsker også en dialog med Utdanningsetaten i forkant for å høre hva de ønsker å få ut av dette 
stormøtet.  



 

 
5. 12. februar 2014 - inspirasjonskveld for FAU i Osloskolen i regi av 
bl.a. Samfor - tema er rusforebygging. Mia Børjesson holder foredraget "Inne i hodet på en 
tenåring". Invitasjon legges ved referatet. Løpende påmelding så lenge det er plasser. Møtet 
arrangeres i Utdanningsetatens lokaler på Helsfyr. Dørene åpner kl. 16.30 og det serveres suppe.  
 
 
 
Spørsmå l og saker til neste møte:  
 
 Overgangen mellom barne- og ungdomsskole. Spørsmål fra Sørkedalen skole. Her oppleves 
denne overgangen som veldig stor for elevene. Oppleves det slik for elever på andre skoler også?  
Ønsker at FAU-lederne sender innspill til denne problemstillingen på e-post.  
 
Spisetid. Ønsker at FAU-lederne samler innspill og oppfatninger om spisetid fra sin 
foreldregruppe. Hvor lang spisetid har elevene og oppleves dette som et problem eller ikke?  
 
Innspillene sendes på e-post til Benedicte: bentedicte.haug@yahoo.no  
 
Bogstad skole er vertskap for neste Oslo KFU-møte. Til neste møte må ansvar og rollefordeling 
avklares og sendes inn skriftlig. Trenger en nestleder og en vara. Disse skal velges på neste møte.  
 
 
Referent: Bente Talåsen Boye  
Fau-styret v/ Lysejordet skole  
 
 
 
 
 


