
Referat fra møte i Oslo KFU/Skolegruppe F, på Bogstad Skole 

 

Tirsdag 6. mai 2014, kl 19.00 

 

Møtet var det andre møtet i Skolegruppe F i 2014. 

 

Foruten representanter fra FAU'er i Skolegruppe F, stilte Tone Tenfjord (Områdedirektør i 

Utdanningsetaten), Ronny Sollien Engebråten (assisterende rektor Bogstad Skole) og 

Benedicte Haug (leder av Skolegruppe F i Oslo KFU)   

 

Referent: Gaute H. Andreassen 

 

Før møtet ble det gjennomført en kort introduksjon av de som var til stede – totalt 14 personer 

fra ulike FAU.  

 

Punkt 1 – presentasjon av Bogstad Skole, ved Ronny S. Engebråten – ass. rektor 

Assisterende rektor ved Bogstad Skole presenterte Bogstad skole og hvordan skoleledelsen og 

lærerkollegiet er organisert og hvordan man jobber med kontinuerlig å øke kvaliteten i 

opplæringen. 

 

Vedlagt referatet ligger presentasjonsmateriellet som ble brukt i foredraget. 

 

Punkt 2 – Gjennomgang av Utdanningsetatens prioriterte områder – Tone Tennfjord   
Områdedirektør i Utdanningsetaten presenterte noen av de områdene som de anser å være 

kritiske i forhold til videreutviklingen av Osloskolen. Det ble fokusert på følgende områder: 

 Resultater fra- og konsekvenser av Elevundersøkelsen 2013 

 Oslostandard for skole-hjem samarbeid 

 Ny læringsplattform, herunder også kartleggingsprøver og overgangsprøver 
 

Fra Elevundersøkelsen 2013 ble det lagt vekt på at resultatene jevnt over er gode, men at det 

er store forskjeller innad i Osloskolen. De systematiske forskjellene skyldes i stor grad ulik 

ledelse og arbeid med kvalitet i lærings- og sosialarbeidet ved skolen. Samtidig finnes det 

klare forbedringsområder for Osloskolen generelt, de ulike skolegruppene og hver skole 

spesielt. Disse er beskrevet i presentasjonsmateriellet som er vedlagt referatet. 

 

Punkt 3 – Diverse aktuelle saker for skolegruppe F 

 

Det var knapt med tid igjen etter de to presentasjonene under pkt 2 og spørsmål og 

kommentarer knyttet til disse. 

 

Benedicte Haug etterlyste frivillige til verv i skolegruppe F, og Amy Myrestrand fra Vinderen 

og Carina Swensson fra Lysejordet meldte seg som varamedlem og nestleder til styret i 

skolegruppe F. 

 

For øvrig ble alle FAU'ene ble oppfordret om å melde inn lokale ressurspersoner som 

kan/ønsker å bidra innen ulike interesseområder (f eks trafikk, rusforebygging etc) når Oslo 

KFU er høringsinstans i forhold til diverse skolemyndigheter. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 21.00 


