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REFERAT MØTE FOR FAU-LEDERE I SKOLEGRUPPE F 

Tid:  Torsdag 8. september 2016, kl. 18.00–20.00 
Sted:  Grindbakken skole 
 
Distribusjon: Via e-post til respektive FAU-ledere.   

Deltagerne: 
Arne Øyvind Slørdahl, Bygdøy skole 
Vibeke Rysst Jensen, Lysejordet skole 
Wenche Andersson, Majorstua skole 
Pernille Edlund samt nestleder, Ruseløkka skole 
Vibeke Heidenreich, Vinderen skole 
Tore Svalastog, Øraker skole 
 
Ella Barth, FAU-leder, Cathrine Fongen påtroppende FAU-leder	  Grindbakken skole,  
Caroline Nergaard, driftsstyreleder, Grindbakken 
Sigrun Isdal, ass. rektor Grindbakken 
Jens Kvale, inspektør Grindbakken 
 
 
Ingen kommentar eller merknad til innkalling eller agenda.   

Presentasjon av vertsskolen v/Siri E. Mohr, rektor 
 
Grindbakken skole er en tradisjonsrik skole fra 1982 og holder til like ved skogkanten, høyt 
opp i Holmenkollen. Skolens ledelse har besittet roet i over 20 år og samarbeider godt, 
oppgaver er fordelt etter interesse og evner. 
 
Skolen består av flere bygg hvorav administrasjonsbygget er totalrenovert med nytt 
ventilasjonsanlegg, (ble ferdigstilt til skolestart denne høsten) og omkranser et stort 
uteområde med store variasjoner av underlag og utforming og helt uten gjerder. Gymsalen har 
liten kapasitet da det er et stort antall elever som skal ha sin undervisning der. Derfor er 
gymsalen i bruk fra kl. 8-15. 
Skolen huser nå 550 elever, tre-parallell, hvorav 10 % har f.eks. norsk mor og utenlandsk far 
eller begge foreldre fra andre land. Få elever snakker ikke norsk hjemme. 
 
Det er mye sambruk av lokaler med AKS selv om de også har egne lokaler. 
På Grindbakken ønsker de å begrense bruken av skjema men er selvsagt lojale til etatens 
ønsker og pålegg. Her ønsker de at lærerne skal bruke tiden på undervisningen og de har 
stabile og gode resultater å vise til i tillegg til et lavt sykefravær. 
 
Ved Grindbakken skole sender rektor ut en hilsen til foresatte både før jul og før 
sommerferien. Det er vel verd å ta en kikk påJ Se https://grindbakken.osloskolen.no/for-
elever-og-foresatte/skole-hjemsamarbeid/sommerhilsen-2016/ 
 
 
Skoleopplegg i regi av Voksne for Barn v/Hilde Aarflot 
 
 
Organisasjonen Voksne for Barn har to skoleopplegg som tar for seg psykisk helse og 
psykososialt læringsmiljø: 
Zippys venner - et program for 1.-4.årstrinn i barneskolen 
Drømmeskolen - en tiltaksmodell for psykisk helse og psykososialt læringsmiljø i 
ungdomsskolen og videregående skolen. 
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Hele presentasjonen vedlegges referatet og legges ut på Oslo KFU sin hjemmeside, og under 
har jeg sakset inn noen nøkkelmomenter fra denne: 
 
John Hattie: 
”Hva er den viktigste suksessfaktoren for læring”? 
”Å få en venn i løpet av de første ukene på skolen” 
 
”Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre 
utfordringer sammen med andre. Den skal gi hver enkelt elev kyndighet til å ta hånd om seg 
selv og sitt liv, og samtidig overskudd til og vilje til å stå andre bi.”   
              
Vennskap, tilhørighet og relasjon til læreren er viktigst for å gjennomføre og trives 
på skolen. 
 
Identitet og selvrespekt– være noen og å være verdt noe 
Mening i livet – være del av noe større enn en selv 
Mestring – følelse av at man duger til noe 
Tilhørighet – høre til et sted og være knyttet til noen 
Trygghet – føle, tenke, handle uten frykt 
Sosial støtte – ha noen som kjenner en, bryr seg om en og vil passe på en om det trengs 
Sosialt nettverk – noen å dele tanker og følelser med, være del av et fellesskap. 
 
Skoler som er med på å gi barn og ungdom dette er psykisk helsefremmende. 
 
Hildes presentasjon vedlegges og dere oppfordres til å lese den i tillegg til å se de to 
filmsnuttene som skildrer de to nevnte skoleopplegg. 
 
 
Trekantsamarbeidet på Grindbakken 
 
Hvordan samarbeider ledelsen / hvilke saker? 
 
Avtroppende FAU leder, Ella Barth; avholder jevnlige møter med rektor i forkant av FAU 
styremøtene. 
FAU består av 22 representanter hvorav det velger et styre på 4, styret møtes uken før resten 
av FAU samles for å forberede saker. Det gis god informasjon om vervet og FAU 
representantens rolle – bindeleddet mellom skolen og hjemmet.  
FAU deles inn i 5 komiteer med ansvar for ulike arrangement som områder innen 
skolemiljøfremmende arbeid. Være seg felles arrangement som jule og sommeravslutning, 
trafikk utfordringer knyttet til nærmiljø, vennegrupper eller idrettstilbud. 
De ser store fordeler av at foresatte kjenner hverandre litt på tvers, er med på å skape 
trygghet og bidrar til å gi grobunn for gode relasjoner mellom elevene. 
 
FAU ser fordelen av å ha godt innarbeidede aktiviteter, det sikrer god videreføring. Hver 
komite har en egen perm hvor all info er samlet. Dette bidrar også til å gjøre det langt mindre 
arbeidskrevende å sette i gang eller holde i kjent og godt innarbeidet aktivitet.  
 
FAU referatene sendes på mail til alle foresatte i etterkant av møtene, i tillegg publiseres de på 
skolens hjemmeside. 
 
Vi oppfordrer til å ta en kikk innom skolens hjemmesiden for å se hva de har lagt ut av 
fellesinformasjon, som eksempel og til inspirasjon for andre skoler. 
https://grindbakken.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ 
 
Et annet nyttig tips var FAUs nylansering av "Foreldrebank"- en oversikt over foresatte som 
har sagt seg villig til å komme til skolen og fortelle/undervise i noe de kan en del om/jobber 
med eller har interesse for. For en super måte å dra positiv veksel på gode ressurser blant 
foresatte. 
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FAU velger nye representanter før sommeren og velger FAU styre, og derav ny leder 
når utskiftning, på høstens første FAU møte. En ordning Oslo KFU støtter. 
 
Driftsstyreleder, Caroline Nergaard; rekruttert fra tidligere verv i SMU og FAU. 
Driftsstyret har 8 medlemmer og de behandler saker som skolens budsjett og økonomi, 
strategisk plan og tidsaktuelle saker som: mobbing, nasjonale prøver, elev og ansatt 
undersøkelser. Det er alltid med et faglig tema på hvert driftsstyremøte. 
 
Driftsstyret er opptatt av at skolen skal ha gode systemer og fange opp ting tidlig. Det 
kommenteres her at skolen oppleves å ha en god økonomi styring, her har vært en trang 
økonomi grunnet lavere elevtall men dette har bedret seg de senere år etter at klassestørrelse 
har økt. 
Nye saker som driftsstyret vil jobbe med er prosjekt ny gymsal. Det er stort behov for en sal 
som kan romme både elevgruppen til felles samlinger med og til de aktiviteter som skolen og 
AKS legger opp til. 
 
Skolen har ikke et aktivt SMU nå og det vil rektor ta tak i. 
 
 
Runden; 
 
Presentasjon av deltagerne og noen smakebiter fra de enkelte skoler: 
 
Majorstua skole, har trivselsledere, en ordning de oppfatter som vellykket. 
Bygdøy skole, har utfordringer knyttet til elevenes språkbruk, jobber med nettvett. 
Ruseløkka skole, skal bygges om og elever på de lavere trinn skal busses til Voldsløkka. 
Øraker skole, ungdom og rus, har fått mottaksklasse  
Vindern skole, trafikkutfordringer, jobber med klassemiljø / har psykisk plan liggende op 
skolens hjemmeside (tommel opp fra Oslo KFU) 
Lysejordet skole, har høy dekning på AKS (1-6 trinn med nesten 100 % dekning) og derav høy 
inntekt. De har trivselsledere, en ordning de er godt fornøyd med, fungerer bra. De har laget 
en foreldreguide som deles med alle og gjøres med det tilgjengelig for lokale tilpasninger før 
den kan adopteres lokalt ved andre skoler. Vedlegges referatet. 
 
 
Oppdatering fra Oslo KFU 
 
Innspill til og tips rundt foresatt engasjement: 
Forslag om å hospitere hos andre FAU for å få både innsikt i hva de jobber med og hvordan de 
jobber. Relevant opp mot hvordan andre skoler jobber med tema og saker som egen skole kan 
ha gleden av mer innsikt i. 
 
Stormøte: 
Tema for kommende stormøte er psykisk helse. Mer informasjon og invitasjon til dette møtet 
vil komme. Dato er 22. mars 2017. 
 
Publikasjoner: 
Delte ut KFU brosjyre. Denne kan også lastes ned fra vår hjemmeside. Alternativt så kan flere 
brosjyrer fra KFU fås i forbindelse med kommende grunnkurs (se info over). 
 
Minner også om at Skole & Hjem også har utarbeidet mye svært relevant materiale for både 
FAU og skolen. Mulig for skolen og/eller FAU å opprette et abonnement som gir tilgang til 
informasjon som kan være til felles glede. 
 
 
Ledelse av skolegruppen og representant i utvalget, Oslo KFU: 
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Hver skolegruppe trenger en eller to som leder gruppen. Kan gjerne fordeles med en 
representant i utvalget og en som holder fokus på skolegruppen. I tillegg er det fint med flere 
bidragsytere som er med som ressurs for enten skolegruppen eller KFU. Ingen umiddelbare 
kandidater. Interesserte kan ta kontakt med Vickey (vickey.bonafede@redcross.no) leder for 
Oslo KFU. 
 
 
Tips til foreldremøtene: husk å vise filmen «De små ting gjør en forskjell» som ble laget i 
samarbeid mellom Oslo KFU og UDE for å visualisere ønsket og behovet for at foresatte 
engasjerer seg i skolen.  
Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=8eWGons7J1I 
 
Hjemmeside: www.oslokfu.no  
Sekretær i Oslo KFU er Victoria Thanh Le, e-post: postmottak@oslokfu.no 
Besøk Oslo KFU på Facebook 
 
Neste møte i skolegruppen 
 
Med skolegruppemøter ønsker KFU å etablere kontaktnett mellom FAU ved de respektive 
skoler. Håpet er at FAU`ene, ved å komme i kontakt, skal kunne være gode bidragsytere for 
hverandre fremover. Herunder erfaringsutveksling og å drøfte felles utfordringer. 
 
 
Neste møte for skolegruppe F vil bli slått sammen med gruppe E og område direktør vil delta 
for å gi felles oppdatering fra etaten. Vertsskole er ikke avtalt enda – invitasjon kommer 
senere. 
 
Håper å se dere alle på møte i november – velkommen! 
 
 
Referent, 
Vickey Bonafede 


