REFERAT FELLESMØTE FOR FAU/DS-LEDERE I SKOLEGRUPPE A
Tid:
Sted:
Møteleder:
Referent:

Tirsdag 12. september 2007 kl 19.00 – ca 21.30
Bjørnholt videregående skole
Jon Helge Løken
Ida Skaar

Til stede (merket ”X”, fravær merket med ”F” = fravær og ”FM” = fravær meldt).
Skole/etat

Namn

Utdanningsetaten

Tone Tenfjord

Bekkelaget
Bjørndal

Anne Therese Jaegtnes
Hans Olav Toft
Ole Ø. Søberg/Marianne
Olsen
Finn Ø. Rasmussen
John Sørland
Rigmor Fagerheim
Boris Berger
Pakshan Ahmadi
Tove Larsen

Bjørnholt
Brannfjell
Ekeberg
Grepperød
Hallagerbakken
Hauketo
Holmlia
Holtet vgs
Karlsrud
Kastellet
Klemetsrud
Lambertseter
Lambertseter VGS
Ljan
Lofsrud
Lusetjern
Mortensrud
Munkerud
Nedre Bekkelaget
Nordseter
Nordstrand
Nordstrand VGS
Prinsdal
Rosenholm
Seterbråten

Stilling
områdedirektø
r
FAU/DS

FAU-leder
FAU/KFU
DS

Terje Holsen

e-mail
X
Anne.therese@jaegtnes.com
Hans-olav.toft@bys.oslo.kommune.no
Oleoso@online.no /
marianne.olsen@stralfors.no
Finn_oystein.rasmussen@chello.no
John.nsm@unifis.no
Rigmor.Fagerheim@bfe.oslo.kommune.no
Boris.berger@smartcall.no
Pakshan_a@hotmail.com

Terje.holsen@c2i.net

Fred Ragnar Skau-Nilsen
Trond Vidar Stensby
Liv Steenstrup
Hilde M. Mathisen
Jan Motzfeldt Dahle
Ingrid Madslien
Bettina Wutzke
Ida Skaar
Tonje K. Margård
Tedd Urnes
Torun Nygård Anders Thylén
Toril Bjerke
Thomas Hansteen
Jon Helge Løken / Åse
Anstad

Stenbråten

Christian Åkre/Gunnar Berre

Toppåsen

Mette Fyhn Nordeng

FAU
FAU/DS
FAU
DS-leder

Tornd.vidar@kalkulo.no
Hilde.m.mathisen@iss.no
janogbeate@smartcall.no
Ingrid.madslien@atferd.unirand.no
Bettina.wutzke@sensewave.com
ida.skaar@vetinst.no

DS-leder
FAU
FAU-leder

torunny@student.sn.uio.no
ath@jbv.no
thh@forsikringsradet.no
Jon.h.loeken@wilhelmsen.com

FAU/DS/KFU

Cacre@broadpark.no /
Gunnar.Berre@commitment.no
Mette.Fyhn.Nordeng@smartcall.no

X
X
X
F
X
F
F
F
F
F
F
F
FM
F
X
X
F
FM
X
X
X
F
F
F
X
F
X
X
F

Distribusjon: Via e-post til respektive DS- og FAU-ledere.
Endringer meldes Jon Helge Løken (jon.h.loeken@wilhelmsen.com).

Bjørnholt skole

Vi fikk en omvisning i den nye skolen av en stolt og entusiastisk rektor, Petter Yttereng. Han ga oss et
innblikk i en spennende og utradisjonell skolehverdag i et bygg utenom det vanlige.

Innkalling

Ingen bemerkninger til innkallingen.

Referat

Referatet ble gjennomgått og godkjent.
Svømmeundervisning
Avventer for å se om det blir et skifte i byrådet.

Elevtransport
Saken ble diskutert, og det ble besluttet at vi skulle holde i denne saken. Skolegruppe A
oppfordrer FAUene til å komme med et vedtak i saken og sende brev til Fylkesmannen ved
utdanningsdirektør Bjørg Ølstad.
Storforeldremøter
Idėen var at vi skulle samle erfaringer om storforeldremøter og andre arrangementer fra
skolene i Skolegruppe A. Hele 3 innspill er kommet. Absolutt deadline for nye innspill er
neste møte (13. november). Dersom responsen øker blir det da sendt ut en oppsummering,
hvis ikke legges dette dødt.
Melkeordning
Skolene har ansvar for tilrettelegging av melkeordningen, men ikke for å avsette ressurser til
det. (Ordningen skal være selvfinansierende).

Nytt fra utdanningsetaten
Områdedirektør Tone Tenfjord orienterte.
Nye skoler og etablering av nettverk
To ”nye” skoler er på beddingen i skolegruppe A: Munkerud og Hauketo. Det er etablert et
nettverk for skoler som er etablert i nye bygg. Det skal dessuten startes et nettverk for skoler
som skal innta nye bygg.
Budsjett 08
Det avholdes orienteringsmøte med budsjettforslag fra byrådet 26. september. Deretter
følger en periode med konsekvensutredninger før budsjettet vedtas i desember.
Friske midler utdelt til Osloskolene
I august ble det fra Utdanningsetaten delt ut friske midler til skolene i Oslo. Utdelingen ble
gjort flatt i henhold til elevtall.
Utskifting av rektorer
Oslo-skolene er inne i en periode med stor utskifting av rektorer delvis grunnet høy alder i
rektorgruppen. Til sammen 38 ble skiftet ut i vårsemesteret. For skolegruppe A gjelder dette
Ekeberg, Brannfjell, Lambertseter og Klemetsrud. Det er dessuten en viss utskifting blant
områdedirektørene.
Kompetanseheving blant lærerne
Det er fra etatens side lagt opp til 3200 plasser over en to-års periode. Plassene er
kostnadsfrie for skolene, men penger til vikarer blir ikke dekket.
Sommerskole
Det var veldig stor påmelding, men dårligere oppmøte. Erfaringen så langt tilsier at en må
regne med 10-20% frafall og ha is i magen til å overbooke tilsvarende.
Strategisk plan, budsjett og kompetanseheving
Det gjøres årlige arbeidsmiljøundersøkelser for lærerne. Strategisk kart skal vurderes sammen
med en gruppe rektorer da det oppleves som litt vanskelig å kommunisere.
Nivåprøver kommer
Skolene må definere standarden og ambisjonene sine. Dette er ting som bør etterspørres av
foreldrene.

Nytt fra KFU
Skole-hjem-samarbeid og skriftlig vurdering på barnetrinnet
Yngvild Nilsen fra Utdanningsetaten orienterte på KFUs siste møte om arbeidet med en mal for

skole/hjem-samarbeid og om skriftlig vurdering for barnetrinnet og prosjektet Vurdering for
læring (VFL). Utdanningsetaten har utarbeidet en veileder med en eksempelsamling for den
delen av VFL-satsingen som er rettet mot barneskolen. Veilederen er sendt ut til
alle barneskoler og kan også lastes ned på http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/
utdanningsetaten%20(UDE)/Internett%20 (UDE)/PED/VFL/Veileder,%20Skriftlig%20vurdering%20på%20barnetrinnet.pdf.
Anbefales!
På Utdanningsdirektoratets hjemmesider ligger det dessuten evalueringer av en rekke
prosjekter i skolen.
KFU-seminar om skole-hjem-samarbeid
KFU arrangerer seminar 24. oktober for FAUene om temaet. Innledere er foreløpig ikke på
plass. Yngvild Nilsen fra UDE er et aktuelt navn.
Administrativ hjelp til KFU
• Det oppleves som et friskt pust å ha noen på plass.
• Et tilbud på etablering av en web-portal er under vurdering.
FUG-seminar
Det arrangeres FUG-seminar på Gardermoen i oktober. Nøklevann skole representerer Osloskolene her.
Formålsparagrafen i barnehage/utdanning
Formålsparagrafen i barnehage/utdanning er under revidering. Det avholdes høringskonferanse
i Oslo 26. september.
Leksehjelp
Utdanningsetaten har endret sine kriterier for tildeling av midler til leksehjelp. Det er
ødeleggende for eksisterende og velfungerende leksehjelptiltak på f.eks. Mortensrud.
Neste møte er 13. november kl 19.00 på Prinsdal skole. Fra og med neste møte er vertsskolens
representant også referent!

