REFERAT FELLESMØTE FOR FAU/DS LEDERE I SKOLEGRUPPE A
Tid:

Torsdag 14. oktober 2010 kl 19-21

Sted:

Hauketo skole

Referent

Lene Tøndel, Stenbråten FAU

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

TIL
STEDE
FM

Skole/etat

Navn

Verv/Stilling

e-mail

Bekkelaget

FAU-leder

tone.meldalen@fin.dep.no
anne.therese@jaegtnes.com

Bjørndal

Tone Meldalen
Anne Therese
Jaegtnes
Avideh Hannani

FAU-leder

hannani_a@yahoo.no

Bjørnholt

Jon Helge Løken

DS-leder/FAU

jon.h.loeken@wilhelmsen.no

X

Bjørnholt

Marianne Olsen

FAU-leder

marianne.olsen@stralfors.no

FM

Brannfjell

John Sørland

FAU-leder

john.nsm@unifis.no

X

Brannfjell

Sigurd Slåttebrekk

FAU-medlem

slattebrekk@gmail.com

X

Brannfjell

Anna Starberg

DS-leder

anna.starberg@vikenfiber.no

FM

Ekeberg

Jannicke Bonde

FAU-leder

jannicke.bonde@dnbnoreiendom.no

Hallagerbakken

Karina Velten

FAU-leder

karina.velten@smartcall.no

Bekkelaget

Hauketo

DS-leder

FM

FAU-leder
DS-leder/FAUmedl

hpheggelund@gmail.com

Hauketo

Hans Petter
Heggelund
Eli Sture Handeland

Rektor

eli.handeland@ude.oslo.kommune.no

Holmlia

Helga Daae

FAU-styremedl

helga.daae@hod.dep.no

Holmlia

Ingeborg Sæther

FAU-styremedl

ingeborg.saether@smartcall.no

Holmlia

Tor Kjærstad

FAU-styremedl

tor.kjaerstad@aschehoug.no

Karlsrud

Dag Harald Østlie

FAU-leder

dag.harald.ostlie@vikenfiber.no

Karlsrud

Rita Dovran

FAU-nestleder

Karlsrud

Tedd Urnes

DS-leder

teddnord@getmail.no

Kastellet

Kristine Melsom

FAU-leder

mcmelsom@online.no

Klemetsrud

FAU-leder

oddhann@online.no

DS-leder

fredragnar@skau-nilsen.com

Lambertseter

Odd Hannisdal
Fred-Ragnar
Skau-Nilsen
Barbro Sandberg

FAU-leder

barbro.sandberg@klp.no

Lambertseter

Lars Lomell

Nestleder FAU

lomell@mac.com

Ljan

Christian Dohrmann

FAU-leder

dohrmann@gmail.com

Ljan

Jan-Einar Eriksen

DS-leder

jan-einar.eriksen@xerox.com

Lofsrud

Jørund Vollan

FAU-leder

jorund.vollan@no.ey.com

Lofsrud

Bror Roger Mathisen

DS-leder

Lusetjern

Kjersti Lindø

FAU-leder

kjersti.lindoe@multinett.no

Mortensrud

Henriette Sommerin

FAU-leder

henriette.sommerin@akersolution.com

Hauketo

Klemetsrud

X

X

X

X

Mortensrud

DS-leder

ingrid.madslien@atferdssenteret.no

FM

FAU-leder

gboasson@online.no

X

Nedre Bekkelaget

Ingrid Madslien
Solvor Berlin
Boasson
Ida Skaar

FAU-leder

ida.skaar@vetinst.no

Nedre Bekkelaget

Veslemøy Rysstad

DS-leder

vr@rederi.no

Nordseter

Trygve Solem

FAU-leder

trygve.solem@steria.no

Nordstrand

Svein Lothe

FAU-leder

svein@restaurantdrift.no

Nordstrand

Tonje K. Margård

Nestleder FAU

tonjemar@online.no

Nordstrand

Gisela Sogn

DS-leder

giselasogn@hotmail.com

Prinsdal

Hege Burud

FAU-leder

hegebs@gmail.com

Rosenholm

Andreas Bredal

FAU-leder

andreasbredal@gmail.com

Rosenholm

Dinore Cakaj

FAU-medlem

Seterbråten

Randi O. Enge

FAU-leder

ranlei@oslo.online.no

Seterbråten

Ane Heiberg

DS-leder

ane.heiberg@gmail.com

Stenbråten

Lene Tøndel

FAU-leder

lenek_tondel@hotmail.com

X

Stenbråten

John Arne Kyvik

DS-leder/Nestl
FAU

john@kyvik.net

X

Toppåsen

Mette Nordeng

FAU-leder

mette.nordeng@gmail.com

Munkerud

FM

X
FM
X

Områdedir.
tone.tenfjord@ude.oslo.kommune.no
Områdedirektør
Tone Tenfjord
Distribusjon: Via e-post til respektive DS- og FAU-ledere.

X

X

Det er svært ønskelig at den enkelte skole gir tilbakemelding vedrørende oppdatert
informasjon om FAU- og DS-ledere. Gis til jon.h.loeken@wilhelmsen.com Takk!

VALG AV REFERENT
Lene Tøndel, Stenbråten FAU, ble valgt til referent.
INNKALLINGEN TIL MØTET
Innkallingen ble godkjent.
REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Referatet ble godkjent, men med dette tillegget til punktet Arealnormen:
Når det gjelder arealnormen kommer Oslo-skolene dårlig ut. De er mer
enn 1 kvm2 mindre pr. elev enn ved skoler andre steder. Arealnormen er
heller ikke et minstekrav. Dette er Oslo KFU engasjert i fordi det påvirker
barnas arbeidsforhold. Det er sendt et forslag til utdanningsetaten om å
øke arealet for Oslo-skolene med 200 kvm2 per skole. Byrådet i Oslo
ønsker ikke å støtte dette, med begrunnelse i satsningen på nybygg.
PRESENTASJON AV DELTAKERNE
Deltakerne presenterte seg kort.

NYTT FRA UTDANNINGSETATEN
Områdedirektør Tone Tenfjord informerte om nytt fra Utdanningsetaten.
 Hun informerte om budsjett for 2011. Når budsjett settes, sees det i et
4-årig perspektiv. Nytt av året er at talentsatsning er kommet inn, ellers
økes satsningen på å redusere frafall i skolen, mens ressurser til
vedlikehold av bygg reduseres til fordel for nybygging. Hun ser på
budsjettet som realistisk i forhold til elevtallsutviklingen. Budsjettet ligger
ute på utdanningsetatens hjemmesider. Sjekk det gjerne ut:
www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no
 Orientering om ”Teach First”. Dette er et nytt samarbeid med Statoil
Hydro i Søndre Nordstrand, hvor målet er å øke skolenes kompetanse
innen realfag. Alle skolene kan delta, dersom de har 2 ledige
realfagsstillinger.
 I lys av noen tragiske hendelser flere Oslo-skoler har vært involvert i,
senest Stenbråten skole, orienterte Tone om beredskap i forhold til
krisehåndtering og mediekjør. Dette er noe skolene i samarbeid med
kriseteam jobber mye med, og man ser verdien av når tragedier
inntreffer. I tillegg kurses rektorer innen mediehåndtering. Kan være en
tanke å inkludere også assisterende rektor i denne kursingen.
 Tilsetting av nye rektorer er noe områdedirektøren kontinuerlig jobber
med, sammen med et vurderingssenter på 7-8 personer.
Utdanningsetaten ønsker at rektorer skal tilsettes på åremål, dette støttes
imidlertid ikke av organisasjonene.
 Informasjon om tid for kursing for Driftsstyrene i skolegruppe A og B, i
strategiplaner og budsjett, del 2. Tid er: 25.11.10.
 Tone Tenfjord har i høst besøkt 25 skoler hvor fokuset har vært
kunnskapsbasert læring. Noe av hensikten er å få lærere til i større grad å
analysere og reflektere over hvordan de arbeider, samt hvordan de
disponerer tiden sin. Dette er et holdningsarbeid, som tar tid, og mye har
allerede skjedd over de siste årene.
INFORMASJON FRA OSLO KFU
Leder John Sørland informerte fra arbeidet i Oslo KFU den siste tiden.
 I regi av KFU arrangeres det i høst et nytt kurs for FAU-ledere, hvor
målsetningen er å gjøre dem tryggere i deres rolle. Kurset avholdes
20. oktober 2010.
 KFU har et ønske om å få i stand kursing for alle foreldre i skolen.
Målsetningen er å få foreldre mer på banen i forhold til oppfølgingen av
barna. Slik kursing gjennomføres andre steder i landet samt på enkelte
Oslo-skoler.
 KFU arrangerte forrige skoleår et stormøte for alle FAU-ledere i Oslo
hvor direktør fra Utdanningsetaten Astrid Søgnen deltok og hadde et
innlegg. De ble invitert til å stille med 2-3 saker de brant for, disse ble
besvart av Astrid Søgnen. Dette var et vellykket stormøte som skal
gjentas 15. mars 2011. I denne saken kom det et innspill om ønsket tema
vedrørende hvordan Osloskolen legger opp skoleferier. Sommeren 2010

var det 9 ukers ferie (i stedet for 8), noe det ser ut til at kan gjenta seg.
Er dette et tema KFU bør engasjere seg i?
SAMARBEIDE NABOSKOLER VEDR STORFORELDREMØTER OG
TEMAMØTER
Samarbeid mellom naboskoler er noe skolegruppe A ønsker å jobbe med
fremover. Ved arrangering av storforeldremøter, leies det gjerne inn
ekstern kompetanse til feks foredrag. Skoler sliter med lavt oppmøte ved
arrangementer, og det er derfor ønskelig å utnytte ressursene og
kompetansen bedre. Det vedtas å jobbe videre i Skolegruppe A med å
styrke samarbeidet mellom naboskoler.
PRESENTASJON AV VERTSSKOLEN – HAUKETO SKOLE
Rektor Eli Sture Handeland fra Hauketo skole vartet opp med kaffe og
kringle. Vi fikk en interessant presentasjon av den nye skolen. En meget
stolt rektor fortalte om tanker og prosser rundt de mange spennende
løsningene.
Ikke minst var forsamlingen imponert over "ta-av-seg-skoene-kulturen".
De har mye fokus på samarbeide med foreldrene, og ikke minst med
naboskolene.
PRESENTASJON AV FAU-LEDER UNDERSØKELSEN
Utsettes til neste møte.
NESTE MØTE
Neste møte i skolegruppe A avholdes etter planen onsdag 1. desember på
Nordstrand skole.

