Referat fra Oslo KFU møte på Kastellet skole, tirsdag 11/2-2014
Sak 1:
Presentasjon av Kastellet skole.
Rektor ved Kastellet, Torill Røeggen, presenterte Kastellet skole.
Torill snakket om bl.a. skolens historie og dens satsningsområder:

-

Aktivitetspedagogikk
Tilpasset opplæring
Det sosiale mennesket
Skole-hjem samarbeid

Sak 2:
Presentasjon av alle deltagere. Det var i underkant av 20 deltagere.
Det ble ikke gjort eksakt notat av deltagere og hvilke skoler disse representerte.
Sak 3:
Lærer ved Seterbråten skole, Jorunn Folkvord, presenterte ressursfordelingsmodellen i Oslo-skolen.

-

Informasjon om modellen og presentasjonen hun holdt finnes bl.a. på Facebook siden: "Høringshjelp
ressursfordelingsmodellen i Osloskolen".

-

Skjema for høringssvar (frist 28/2-14) finner du på utdanningsetatens nettsider.
Firmaet Deloitt har laget en omfattende rapport. Denne finnes på utdanningsetatens nettsider.

Sak 4:
Ida Skaar fra Oslo KFU:

-

Det finnes kurs for nye FAU´ere
Leder for Oslo KFU gruppe A - John Sørland, og KFU representant Ida Skaar går mot "pensjonstid". Det
oppfordres til å se etter nye kandidater som kan overta for dem. Dette er en spennende jobb hvor du
kommer tett på sentrale myndigheter og viktige avgjørelser som blir fattet for Osloskolene.

Sak 5:
Erfaringsutveksling:
John Sørland hadde forberedt noen problemstillinger som ble diskutert:
Her er punktene med noen erfaringer det var generell enighet om:
o Utfordringer i eget FAU!

-

Begeistre og engasjere foreldre og foresatte til oppgaver som skal utføres.

-

Sørge for kontinuitet i arbeidet. Eks.: Overføre informasjon og erfaringer fra en klassekontakt til neste.

-

Frivillig FAU kontingent.

Informasjonsdeling. Hvordan kommunisere effektivt med alle foresatte - e-post, Facebook?
o Hvilke saker skal/bør FAU jobbe med?
Sørge for at års hjulet er oppdatert. Både for skolen og for FAU.
o Hvordan skape et godt FAU
- Ha engasjerte FAU´ere
o FAU økonomi
Utleie av bokskap/garderobeskap til barna.

Sak 6:
Neste møte blir etter påske => april. Vertsskole blir Bjørnholt.
Vi gleder oss til å besøke Bjørnholt.
Referent
Kristian Winje
FAU-leder Kastellet.

