
Oslo KFU

REFERAT FRA OSLO KFU-MØTE, SKOLEGRUPPE E, 15. FEBRUAR 2012, ENGEBRÅTEN SKOLE

Tilstede: Jon Isebakke (rektor Engebråten skole), Anders Moss (Oslo KFU – skoletilhørighet 
Nordberg), Selje Lyngset (Oslo KFU – skoletilhørighet Bjølsen), Marit Seim (Nordberg FAU), Benedikte 
Wentworth (skolemiljøgruppe, Ullevål FAU), Nina Davidsen (skolemiljøgruppe, Ullevål FAU), Liv 
Arnhild Romsaas (Lilleborg FAU), Knut Zickfelt (Sagen FAU), Trond Ramstad (Korsvoll FAU), Synne 
Syrrist (Kjelsås FAU) Trine Karlsen (Engebråten FAU), Gunnar Alberg (Møllergata FAU) og Sven Erik 
Berget (koordinator for FAUene på Disen, Maridalen, Kjelsås, Grefsen og Engebråten og leder for 
samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker).
Referent: Anders Moss

Saksliste
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Referat fra forrige møte 16. november 2011 på Tåsen skole
Info om Hudøy v/konsulent Sara Hatab
Presentasjon av Engebråten skole v/rektor Jon Isebakke
Info om antimobbeprogram v/omr.dir. Petter Hagen 
Info om Oslo KFUs satsing på anti-mobbetiltak og info om FAU-stormøte 14. mars 2012: Tema anti-
mobbetiltak v/Anders Moss og Selje Lyngset
Felles erfaringsutveksling omkring antimobbeprogram/-tiltak på skolene i gruppen
Info om skolebehovsplaner v/Sven Erik Berget
Eventuelt
Neste møte

Info om Hudøy
Konsulent Sara Hatab fra stiftelsen Hudøy presenterte Camp Hudøy. Camp Hudøy er et samarbeid 
mellom Kirkens bymisjon og Oslo Kommune, og et godt ferietilbud for unge på 2.-7. trinn i Oslo. For 
mer informasjon: http://www.hudoy.no/?site=hovedsiden

Presentasjon av vertskolen
Rektor Jon Isebakke presenterte seg selv og Engebråten skole. Isebakke har tidligere vært 
assisterende rektor på Hauketo skole. Engebråten er en ren ungdomsskole. Maridalen, Disen, Kjelsås 
og Grefsen barneskoler sogner til skolen. Engebråten er Oslos største ungdomsskole, har 25 
paralleller og 75 ansatte. Isebakke redegjorde for samarbeidet med tilsognende barneskoler. Skolen 
opplever også tilsøking fra andre skoler. Skolen ble beskrevet som tradisjonell, men utradisjonell. Det 
er stort aktivitetsnivå, flere prosjekter og solid foreldredeltakelse. 

Isebakke delte erfaringer og betraktninger omkring holdningsskapende arbeid og anti-mobbetiltak, 
og FAU-leder Trine Karlsen supplerte. Engebråten fikk positiv omtale i fylkesmannens rapport, med 
kun mindre pålegg. Skolen har aktivt fokus på det psykososiale miljøet. Skolen følger Dan Olweus-
programmet. 

Av andre ting kan nevnes at Engebråten har facebookgruppe for både foreldre og barn.

Info om antimobbeprogram v/omr.dir. Petter Hagen 

Utsatt til neste møte.
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Oslo KFU

Info fra Oslo KFU
Selje Lyngset og Anders Moss informerte om Oslo KFUs pågående satsing på anti-mobbetiltak. Oslo 
kommune har tidligere forpliktet seg til det nasjonale manifestet mot mobbing. Oslo KFU med flere 
har arbeidet for at Osloskolen også skal forplikte seg til et kommunalt manifest mot mobbing, for å 
styrke og intensivere satsingen på anti-mobbetiltak i Osloskolen. 26. januar d.å. signerte Oslo KFU, 
som en av syv instanser manifest mot mobbing for perioden 2011-14. Elever fra skoler som har 
utmerket seg i arbeidet mot mobbing var invitert, blant annet elever fra Nordberg skole i 
skolegruppe E. For mer informasjon om signeringen av manifestet: 
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/article218756-9991.html
For Manifest mot mobbing 2011-14:
http://www.oslokfu.no/uploads/Manifest_mot_mobbing_Oslo_2011-2014.pdf

Moss og Lyngset informerte videre om Oslo KFUs innsamling av erfaring om anit-mobbearbeid fra 
Osloskolene og opplegget for FAU-stormøtet 14. mars. 

Erfaringsutveksling omkring antimobbeprogram/-tiltak
Det ble utvekslet erfaring løpende gjennom hele møtet.

Skolebehovsplaner
Sven Erik Berget informerte om hvordan FAU-ene i Nordre Aker har jobbet med skolebehovsplanene 
siden 2008. Ifm. skolebehovsplanen 2010-2020 koordinerte FAU-ene i Nordre Aker innsatsen sin, og 
kom med felles innspill til planen. Samarbeidet ble videreført i den østlige delen av Nordre Aker for 
skolebehovsplanen 2012-2022. 

Berget la fram tall for skolegruppe E og eksemplifiserte med tall og erfaringer fra arbeidet i Nordre 
Aker. Berget redegjorde for milepælene i arbeidet opp mot skolebehovsplan 2014-2024. For mer 
informasjon, se vedlagt presentasjon. 

Berget informerte videre om at man nå er i ferd med å revitalisere samarbeidet i alle FAUene i 
bydelen og at man har etablert et samarbeidsutvalg for skoleutvikling i Nordre Aker. Berget inviterte 
til dialog også med resten av skolegruppe E.

Anders Moss nevnte at også Oslo KFU vil nedsette en arbeidsgruppe for å se på problematikk knyttet 
til skolebehovsplaner i Oslo kommune og at bla. Sven Erik Berget vil være en del av denne 
arbeidsgruppen.

Endelig oppfordret Berget og Moss alle til å bruke bydelsutvalgene aktivt i arbeidet i 
foreldreutvalgene, les åpen halvtime og lignende.

Eventuelt
Ingen saker.

Neste møte
Neste møtet blir 18. april kl 19-21 på Ullevål skole.
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