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

Tirsdag 17. november 2009 kl 19.00

Sted:

Seterbråten skole

Referent

Vibeke Blindheimsvik

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

TILSTEDE
FM

Skole/etat

Navn

Verv/Stilling

e-mail

Bekkelaget

Tone Meldalen

FAU-leder

tone.meldalen@fin.dep.no

Bjørndal

Hans-Olav Toft

FAU-leder

hans-olav.toft@bys.oslo.kommune.no

Bjørnholt

Jon Helge Løken

DS-leder/FAU

jon.h.loeken@wilhelmsen.no

X

Brannfjell

John Sørland

FAU-leder

john.nsm@unifis.no

X

Ekeberg

Jannicke Bonde

FAU-leder

jannicke.bonde@dnbnoreiendom.no

Hallagerbakken

Karina Velten

FAU-leder

karina.velten@smartcall.no

Hauketo

Gunn Ødegaard

FAU-leder

gunnodegaard@yahoo.no

Holmlia

Laila Litangen

FAU-leder

laila.litangen@netcom.no

Karlsrud

Anne Ekstrøm

FAU-leder

anne@basal.no

Kastellet

Ivar Sehm

FAU-leder

ivar.sehm@datarespons.no

Klemetsrud

Pernille Haga

FAU-leder

pernille.haga@ude.oslo.kommune.no

Lambertseter

Barbro Sandberg

FAU-leder

barbro.sandberg@klp.no

Lambertseter

Lars Lomell

Nestleder FAU

lomell@mac.com

Ljan

Gunn Verliin

FAU-leder

gunn@verliin.no

X

Ljan

Jan-Einar Eriksen

DS-leder

Lofsrud

Jørund Vollan

FAU-leder

jorund.vollan@no.ey.com

X

Lofsrud

Bror Roger Mathisen

DS-leder

Lusetjern

Kjersti Lindø

FAU-leder

kjersti.lindoe@multinett.no

Mortensrud

Aziz Rehmann

FAU-leder

ur-rehman.aziz@oby.oslo.kommune.no

X

Mortensrud

Ingrid Madslien

DS-leder

ingrid.madslien@atferdssenteret.no

X

Munkerud

Gunhil Vehusheia

FAU-leder

gunhilve@online.no

X

Nedre Bekkelaget

Ida Skaar

FAU-leder

ida.skaar@vetinst.no

X

Nordseter

Trygve Solem

FAU-leder

trygve.solem@steria.no

X

Nordseter

Eilert Molstad

DS-leder

eilert.molstad@dnbnorfinans.no

Nordstrand

Svein Lothe

FAU-leder

svein@restaurantdrift.no

Nordstrand

Tonje K. Margård

Nestleder FAU

tonjemar@online.no

Prinsdal

Hege Burud

FAU-leder

hegebs@gmail.com

Rosenholm

Andreas Bredal

FAU-leder

andreas.bredal@brannfjell.gs.oslo.no

X

Seterbråten

Randi O. Enge

FAU-leder

ranlei@oslo.online.no

X

Seterbråten

Vibeke Blindheimsvik

FAU-medl/
DS-repr

vibeke_blindheimsvik@hotmail.com

X

Seterbråten

Solveig Sigstad

Rektor

FM

X

X

Stenbråten

Heidi Grymyr

FAU-leder

hgrymyr@online.no

X

Stenbråten

John Arne Kyvik

DS-leder/Nestl
FAU

john@kyvik.net

X

Toppåsen

Mette Nordeng

FAU-leder

mette.nordeng@gmail.com

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

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
DS-representant Vibeke Blindheimsvik fra Seterbråten skole ble valgt til
referent.
INNKALLINGEN TIL MØTET
Innkallingen ble godkjent.
REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Referatet fra forrige møte ble godkjent med noen endringer.
 Saken «Lekser» er referert med en blanding av hva som kom fram
fra foredragsholder og innspill fra deltakerne. Innspillene fra
deltakerne er dermed noe subjektive, men er likevel tatt med for å
referere det som kom opp på møtet.
 Saken «Rekruttering av lærere» oppdateres.
Referatet sendes ut med endringene.
Hensikten med de eksterne innslagene er å få mer fruktbare møter og
skape debatt. Ønske om eksterne innslag hver andre gang.
PRESENTASJON AV VERTSSKOLEN – SETERBRÅTEN SKOLE
Rektor Solveig Sigstad informerte om Seterbråten skole og skolens
satsinger.
 Skolen ligger nydelig til med mange friområder.
 3 bygninger, 3 og 3 klasserom sammen med rom i midten med
hems over.
 360 elever. Elevtallet har gått noe ned. Mistet noen til Bjørndal.
 Ungt personale og noen mer voksne.
 Skolen har hatt flere ledere med litt forskjellig profil.
 Hver fredag er det fellessamlinger for alle elevene. Innslag med
siste ukes bursdagsplan.
 Uteskole for 1.-4. trinn.
 7. trinn har 3 dagers leirskole i Asker med overnatting i lavo.
 Hovedsatsingsområde på lesing/LUS.

PRESENTASJON AV DELTAKERNE
Møtedeltakerne presenterte seg.
NYTT FRA OSLO KFU
John Sørland, leder i Oslo KFU orienterte.
 Det har vært få møter i høst og mer kursing.
 Innføringskurs i FAU-arbeid er beregnet som en grunnopplæring for
FAU-ledere. KFU ønsker å kjøre slike kurs hver høst. Kurset hadde
40 deltakere og ble arrangert på Etterstad vid. skole.
 Temakvelden på Brannfjell om digital skolehverdag og nettmobbing
med BarneVakten hadde færre deltakere, med 25 personer.
 KFU ønsker å spre informasjon, og de som ønsker det kan gjerne
låne presentasjonene som ligger på www.oslokfu.no. FAUene
oppfordres til å lage temamøter og gjerne bruke presentasjonene
som utgangspunkt for debatt.
 De som har noen erfaringer å dele med andre skoler kan sende inn
til KFU, og det vil legges ut på nettsiden under fanen «Erfaringer».
 Oslo KFU inviterer til møte i februar eller mars med Astrid Søgnen,
men synes det er en utfordring å finne en dato som passer alle
parter. Send gjerne tilbakemeldinger om tid til Heidi i Oslo KFU.
Astrid Søgnen skal ha en times innledning om temaet skole-hjem,
deretter blir det spørrerunde.
 Skolegruppe A har som eneste skolegruppe jevnlige møter. Det er
startet opp med møter i de andre skolegruppene, og de fleste vil ha
møte i januar.
 Oslo KFU jobber for å få kontakt med aktuelle foredragsholdere som
kan brukes i skolegruppemøtene.
 Det vil lages et årshjul for Oslo KFU med faste tider for kurs og
møter.
 Innkallingen bør komme ut enda tidligere for å få flere deltakere.
NYTT FRA UTDANNINGSETATEN
Områdedirektør Tone Tenfjord orienterte.
 Elevundersøkelsen er nevnt tidligere, men den viser som kjent at
det er for mye bråk og uro i Oslo-skolen. Det er igangsatt en aksjon
«Trygg Oslo». Alle skoler tilbakemelder om regler og konsekvenser
ved uro. Osloelevene tilbakemelder om mye uro, og man ser et stort
potensiale i mer ro. Dette bør tas opp i alle fora. Oppfølging mellom
områdedirektør, rektor, lærer og elev er veldig viktig. Uten
oppfølging er det lite verdt å fokusere på økt ro. Synlig ledelse er
også viktig. Lofsrud skole blir nevnt som eksempel, der rektor er
mye ute blant elevene, og alle kjenner rektor.

 18. november er 1200 lærere fra skolegruppe A invitert til et møte
der Thomas Nordahl fra Høyskolen i Hedmark skal ta opp
skoleledelse med budskapet «Læreren er viktigst».
Kommentarer:
 Slitne lærere har mindre overskudd, og ressursmangel kan
gjøre at det er vanskelig å følge opp elevene. Tones svar er at
ledelse, kompetanse og kvalitet er ofte viktigere enn bare
ressursbruk.
 Det etterlyses flere møteplasser for foreldre og lærere. En idé
er å arrangere et fellesmøte mellom foreldre fra FAU og
lærere. Tema: Skoleledere – FAU.
 Det bør være konsekvenser for voksne og lærere også, ikke
bare for elevene. Lærernes oppførsel må være i samsvar med
hva vi ønsker av elevene. Man må huske på at de voksne er
frivillig i skolen, mens elevene ikke har noe valg.
 Nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning viser at i lesingen går
resultatene nedover for 5. trinn. Færre på nivå 3 og flere på nivå 2.
Det er usikkert hva dette kommer av, analysene må gjøres på hver
enkelt skole. (Etterspør i eget FAU.) Leseprøven gjøres i september i
8. trinn, og den gir elevene noe å arbeide med rett etter overgangen
til ungdomstrinnet. Ungdomsskolene må melde tilbake til
barneskolene dersom resultatene er så dårlige at opplegget på
barneskolen bør endres.
 «Teach first» er et leseprosjekt som gis som et tilbud til de seks
skolene i Oslo som sliter mest. Blant annet Seterbråten får dette
tilbudet. «Teach first» er et strukturert, krevende opplegg med klare
forpliktelser. Tilpasset opplæring og stasjonsundervisning. «Early
years» gir tilpasset opplæring i nivåer for 1.-4. trinn.
 Fortsatt ledig rektorstillinger ved Kastellet skole. Det er ansatt ny
rektor på Nordseter, og ny rektor skal ansettes på Lofsrud.
 Til neste møte ønsker Tone å presentere resultatet fra en
internasjonal undersøkelse om å være lærer på ungdomstrinnet.
Lærere internasjonalt har svart, også i Norge.
 Oppfølging er viktig! Tone følger opp rektor, rektor følger opp lærere
osv.
 Budsjettprosessen går sin gang. Skolene jobber med strategiske
planer. 1-årig plan, men man skal tenke 3-4 år framover. Fristen for
strategisk plan er 20. januar.
 For å få opp foreldreengasjementet, kan man jobbe ut fra tema og
interesser.

PSYKISK HELSE
Hovedtemaet psykisk helse ved Marianne Thorstad fra PPT falt ut av
agendaen da Thorstad meldte forfall. Områdedirektør Tone Tenfjord
informerte litt om temaet.
 Det er pilotskoler som har jobbet med temaet. Tverrfaglig
samarbeide. Barnevern, BUP. Skolene skal lage en psykisk helseplan
med mål å avdekke problemet.
 Stort Oslo-skoleprosjekt med blant annet PPT ga utfordringer i
ungdomstrinnet og på videregående. Statlig og tverrfaglig prosjekt.
Målsettingen er å hjelpe skoleelevene tidlig, og gi kvalitativt god
hjelp. Det har vært større åpenhet rundt temaet psykisk helse i det
siste, og med prosjektet ønsker man å avdekke problemene på et
tidlig stadium.
Kommentarer: Fins det ressurser til å håndtere problemene som
avdekkes?
 Andre etater bør komme fysisk inn i skolen. Ideelt hadde vært
psykolog fast på skolen 2-3 dager. 24% av ungdom i alderen 15-17
år har psykiske vansker. PPT bruker mye tid på utredning. Man
ønsker forebyggende arbeid. PPT er for mange en ukjent ressurs.
Helsesøster er et lavterskeltilbud, og foreldre bør informeres om
ulike samarbeidspartnere.
EVENTUELT
 Oppmøte på FAU-møtene er iblant en utfordring for noen skoler.
Kastellet har et interessant prosjekt i forhold til rekruttering og
organisering av FAU.
 Ideer for storforeldremøter. Lofsrud ønsker å arrangere et
mobbeshow med Kjetil og Kjartan 21. januar i Bjørnholthallen.
Lofsrud har 300 elever, og de trenger flere elever på arrangementet
for at det skal bli noe av. De kan evt invitere andre ungdomsskoler
via Oslo KFU.
NESTE MØTE
Neste møte i skolegruppe A blir på Mortensrud skole 22. mars 2010.

