Møte i skolegruppe A, Ekeberg skole,
8.november 2012
Tilstede:

Henriette Prøven - Karlsrud skole, Solvor B. Boasson – Munkerud skole, Ida
Skaar – Nedre Bekkelaget skole, Bjarne Sanness – Nordstrand Skole, Lene K.
Tøndel – Stensbråten skole, John Sørland – Oslo KFU, Per Korsvik –
Utdanningsetaten, Nina Jutkvam – ass.rektor ved Ekeberg skole, Vegard
O.Paulsrud – Ekeberg skole

Referent:

Vegard O. Paulsrud

1) Innkalling godkjent
2) Presentasjon av verts skole v/ass. rektor Nina Jutkvam
•

Presentasjon vedlagt referatet.

3) Oppdatering fra skolegruppen v/ Per Korsvik, UDE
•

Satsing på lesing har gitt gode resultater, mens satsing på regning har så langt
ikke gitt tilsvarende resultater. UDE ønsker mer satsing på regning fordi det er
en negativ utvikling på området. Man ser også store forskjeller øst/vest i Oslo.
Oslo er bra på lesing, bedre enn landsgjennomsnitt, og spesielt bra på de
høyeste mestringsnivåer. Kanskje man bør begynne å ”snakke” mer regning,
og ikke bare tradisjonell ”lærer viser - barn gjør oppgaver” undervisning??
Foresatte anbefales å forsøke seg på nasjonale prøver i regning.

•

Skolebehovsplanen. Planen finne på UDE sine hjemmesider
(http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/skoleanlegg/skolebehovsplan/
article182507-47869.html). Planen er ute på høring frem til 13.november 2012.
Skal vedtas senere i år. Det er veldig stor økning i barnetallet frem mot 2022,
man må regne med endring i skolegrenser hvert år på Nordstrandplatået, men
målet er at elevene skal bli skrevet inn på de skolene de skal begynne på. Fire
skoler i vår gruppe påvirkes nå: Bekkelaget, Karlsrud, Munkerud og
Lambertseter.

•

Skolemiljøutvalg (SMU). Dette er et formelt organ uten
vedtaksmyndighet. SMU fungerer dårlig på mange
skoler, samtidig som det er mange lokale varianter av
hvordan man organiserer det. Korsvik sitt forslag er at man har et utvidet
driftsstyre med SMU-møter samtidig. SMU kan behandle alle saker som
omhandler det fysiske og psykososiale læringsmiljøet til elevene. Men de
skal/bør ikke behandle enkeltsaker, men kan/bør be skolen gjøre noe i de
aktuelle sakene. Alle foreldre kan melde saker inn til SMU.
Utdanningsdirektoratet har gitt ut en veileder/infobrosjyre for SMU.
(http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/brosjyrer/skolemiljoutvalg_bokmal.
pdf?epslanguage=no). Det er lovpålagt å ha SMU, og det er rektor sitt ansvar
at det finnes et SMU på skolen. Rektor må rapportere til Korsvik om hva SMU
gjør, men Korsvik har ikke kapasitet til å følge opp alle skolene

4) Diskusjon
•

Rep. fra Nordstrand ønsker et egent møte hvor mobbing blir tema. Neste møte
blir derfor på Nordstrand, 23. eller 30.januar 2013 og tema blir mobbing.

•

Det er ønskelig med mer tid på møtene til å utveksle erfaringer fra de
respektive FAU-medlemmer, og mindre tid på presentasjon av verts skolen og
Korsvik. Det er også ønskelig med en møteplan for skolegruppa tidligere på
året.

•

På Nordstrand skole benytter de seg av ”gammel ordning” mtp. bestilling av
skolemelk. Det blir ikke bestilt via nett. Når skolen i tillegg avbestiller melk i
skoleferier, og dette administreres av elever/FAU, kan man spare en god del
penger som tilfaller FAU.

•

Det utveksles forskjellige organisatoriske løsninger på FAU. Noen har med
alle foreldrekontakter i FAU, mens andre velger et styre og avholder noen få
større møter hvert år hvor alle foreldrekontakter er med. Det er uansett en
fordel om man velger medlemmer for kommende skoleår før sommerferien.

•

Det er ønskelig med en ”Godt-nytt-runde” fra hver skole til hvert møte. Dette
for å dele positive ting/opplevelse med de andre medlemmene/skolene.

5) Informasjon fra Oslo KFU

•

Skal ha en sekretærfunksjon, finne ut hva som er bra hvor
og hva som ikke funger.

•

Har en egen hjemmeside www.oslokfu.no

Vegard O. Paulsrud

