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

Torsdag 26. januar 2012 kl 19.00-21.00

Sted:

Karlsrud skole

Referent

Henriette Prøven, Karlsrud

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

TIL
STEDE

Skole/etat

Navn

Verv/Stilling

e-mail

Bekkelaget

Linda Hoff

FAU-leder

linda.hoffnorge@gmail.com

Bekkelaget

May Andrine Gran

FAU-nestleder

maygran@gmail.com

Bekkelaget

Irene S. Johansen

DS-leder

irene.s.johansen@finanstilsynet.no

Bjørndal

Pål Jørgensen

FAU-leder

paalpronto@hotmail.com

Bjørndal

Arve Kvåle

DS-leder

arve.kvaale@telenor.com

Bjørnholt

Erik Logstein

FAU-leder

erik.logstein@dss.dep.no

Bjørnholt

Heidi Vargeid

FAU-nestleder

heidi.vargeid@gmail.com

Bjørnholt

Jon Helge Løken

DS-leder

jon.h.loeken@wilhelmsen.com

Brannfjell

Johanne Brustad

FAU-leder

jcb@online.no

Brannfjell

John Sørland

FAU-nestleder

john.sorland@oslokfu.no

Brannfjell

Anna Starberg

DS-leder

anna.starberg@vikenfiber.no

Ekeberg

Jannicke Bonde

FAU-leder

jannicke.bonde@dnbnoreiendom.no

Hallagerbakken

Karen Nybakke

FAU-leder

nybakke@gmail.com

Hauketo

Anne-Grethe S. Webb

FAU-leder

agw@broadpark.no

Hauketo

Hans Petter Heggelund

DS-leder

hpheggelund@gmail.com

Holmlia

Tor Kjærstad

FAU-leder

tor.kjaerstad@aschehoug.no

Holmlia

Asbjørn Aune

FAU-nestleder

asbjorn@...

Karlsrud

Henriette Proven

FAU-leder

henriette.proven@gmail.com

X

Karlsrud

Gunn Kristin Vambheim

FAU-nestleder

gunn.kristin.vambheim@gmail.com

X

Karlsrud

Tedd Urnes

DS-leder

teddnord@getmail.com

Kastellet

Tove Sandberg

FAU-leder

tove.sandberg@edb.com

Klemetsrud

Patrick Glavin

FAU-leder

patrickglavin@hotmail.com

Klemetsrud

Fred-Ragnar Skau-Nilsen

DS-leder

fredragnar@skau-nilsen.com

Lambertseter

Barbro Sandberg

FAU-leder

barbro.sandberg@klp.no

Lambertseter

Lars Lomell

FAU-nestleder

lomell@mac.com

Ljan

Christian Dohrmann

FAU-leder

dohrmann@gmail.com

Ljan

Bente Gerner

FAU-medlem

Ljan

Paul Hegna

FAU-nestleder

paul.hegna@moller.no

Ljan

Linda Jacobsen

FAU-medlem

linda.jacobsen@oppegard.kommune.no

Ljan

Jan-Einar Eriksen

DS-leder

jan-einar.eriksen@xerox.com

Lofsrud

Nicolae Sirb

FAU-leder

nsirb@online.no

Lofsrud

Gunnar Berre

FAU-/DS-nestl.

gunnar@berre.no

X
X

X

X

X
X

X

Lofsrud

Siri Grønbech

FAU-sekretær

siri.gronbech@politiet.no

Lofsrud

Eirik Lund

DS-leder

eirlund@online.no

Lusetjern

Åshild Strand

FAU-leder

ashild.strand@gmail.com

Mortensrud

Henriette Sommerin

FAU-/DS-leder

henriette.sommerin@akersolutions.com

Mortensrud

Asgar A. Hamid

FAU-/DS-nestl.

aah121@msn.com

Munkerud

Solvor Berlin Boasson

FAU-leder

gboasson@online.no

X

Nedre Bekkelaget

Anne-Cecilie Kaltenborn

FAU-leder

anck@lds.no

X

Nedre Bekkelaget

Ida Skaar

FAU-medlem

Ida.skaar@vetinst.no

Nedre Bekkelaget

Eivin Sundal

DS-leder

eivin@sundal.no

Nordseter

Trygve Solem

FAU-leder

trygve.solem@steria.no

Nordseter

Bettina Wutzke

FAU-medlem

Nordstrand

Bjarne Sanness

FAU-leder

bjarne.sanness@commitment.no

Nordstrand

Gisela Sogn

DS-leder

giselasogn@hotmail.com

Prinsdal

Kjetil Farstad

kjfarstad@c2i.net

Rosenholm

Andreas Bredal

FAU-leder/
DS-vara
FAU-leder/
DS-medlem

andreasbredal@gmail.com

FM

Rosenholm

Birger Egge-Hoveid

FAU-nestleder

birger.egge_hoveid@getmail.no

FM

Seterbråten

Eirin Torgersen

FAU-leder

eirinto@gmail.com

FM

Seterbråten

Vibeke Blindheimsvik

FAU-/DS-medl.

vibeke_blindheimsvik@hotmail.com

FM

Seterbråten

Ane Heiberg

DS-leder

ane.heiberg@gmail.com

FM

Seterbråten

Tove Sveen

DS-medlem

tove.sveen@skatteetaten.no

FM

Stenbråten

Lene Kristin Tøndel

FAU-leder

lenek_tondel@hotmail.com

FM

Stenbråten

John Arne Kyvik

DS-leder/
FAU-nestleder

john@kyvik.net

Toppåsen

Marianne Kluften Hagen

FAU-leder

mariannek@broadpark.no

Toppåsen

Mette Nordeng

FAU-/DS-leder

mette.nordeng@gmail.com

Omr.dir. A
Utdanningsetaten Per Korsvik
Distribusjon: Via e-post til respektive DS- og FAU-ledere.

per.korsvik@ude.oslo.kommune.no

Det er svært ønskelig at den enkelte skole gir tilbakemelding vedrørende oppdatert
informasjon om FAU- og DS-ledere. Gis til heidi@oslokfu.no med kopi til
jon.h.loeken@wilhelmsen.com Takk!

PRESENTASJON AV DELTAKERNE
Deltakerne presenterte seg.
GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN
Innkalling godkjent.
GODKJENNELSE AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE 22. NOVEMBER PÅ
ROSENHOLM SKOLE
Kommentar til referat fra sist under punkt:
”Ønsker fra FAU tas videre i UDE..”

Under punkt barn med spesielle behov. Ønsker å endre tekst til :”Ønsker
mellomløsning med mer fleksibilitet ikke et definert antall barn. John tar
endring av referat med Heidi i KFU.
VALG AV REFERENT
Henriette Prøven, Karlsrud skole.
PRESENTASJON AV KARLSRUD SKOLE V/REKTOR KARI GUSTAVSSON
Skolen ble gjenåpnet i 1997 og er 1-10 skole. Det er høy grad av trivsel blant
elevene, og skolen oppnår gode resultater. Skolen er bygd som en baseskole,
men arealer er nå gjort om til klasserom. Litt over 60 kvm, kan ha store
klasser. (Hver elev skal ha min. 2 kvm).
Skolen har 540 elever. Litt over 100 ansatte. Stor spesialgruppe med autister.
Inntak fra hele byen. Stort mangfold av elever. Ca. 25 % innvandrere.
HOVEDTEMA: ERFARINGER MED MOBILSKOLE V/KARLSRUD SKOLE
Mobilskole er et dataprogram som skolen har kjøpt på eget initiativ. Skolen
ønsket et bedre kommunikasjonsverktøy til å nå foreldre med. Dette er 2. året
skolen har brukt programmet. Skolen er veldig fornøyd med løsningen.
Foreldre kan sende SMS til et bestemt nummer. Deretter blir beskjed sendt til
riktig lærer. Man får også en bekreftelse på at meldingen er mottatt. Tjenesten
er toveis, og skolen sender også ut SMS med informasjon til mange foreldre
samtidig.
Programmet viste seg som et nyttig verktøy da skolen i fjor høst måtte
evakuere barna på grunn av varslet feil på brannslukningsapparater. Foreldre
fikk raskt beskjed og kunne hente barna sine. Skolen bruker også Mobilskole
for å gi beskjeder om foreldremøter og lignende. Lærere bruker det også til å
minne om for eksempel skidag, eller sende en hyggelig melding om en fin
skoledag. Skolen har også testet bruk av Mobilskole ift. øvelser som gjelder
sikkerhet på skolen.
Kostnadene er ca.30.000 per halvår. Skolen oppdaterer selv telefonnr., men
hvert skoleår fører Mobilskole inn nye klasser. UDE har hatt høringer rett før
jul og sjekket ut hvilke skoler som bruker Mobilskole. De ser etter en
standardisert løsning. Det finnes en løsning i Fronter, men den er bare enveis.
Rektor Kari Gustavsson har ikke hørt om oppstartsproblemer i forbindelse med
programmet. FAU ved Karlsrud har hørt om tilfeller der foreldre ikke fikk
beskjed, men dette har blitt ryddet opp i. FAU mener at terskelen for foreldre
til å ta kontakt med skolen er blitt lavere. Det er praktisk å gi beskjed til
kontaktlærer/AKS via Mobilskole.
Tanker rundt bordet:
•
Lofsrud skole har samme løsning, men bruker det på en litt annen måte.
•
I og med at UDE utreder en felles løsning for Oslo-skolene, kan ikke
skoler nå inngå avtaler om Mobilskole før UDE eventuelt har fått på plass

•

en rammeavtale.
Bekymring rundt dette med konfidensiell behandling av data. Hvor lagres
data? Dette er antakelig noe UDE ser på når de nå evt. skal inngå en
rammeavtale som gjelder alle skolene i Oslo. Rektor Kari forteller at de
ikke oppgir sensitiv informasjon i meldingene.

NYTT FRA OSLO KFU V/LEDER JOHN SØRLAND
•
Torsdag 2. februar arrangeres inspirasjonskveld for FAU i Osloskolen
"Bry deg". Det er fortsatt ledige plasser.
•

14. mars er det stormøte i KFU (for alle FAU-ene). Da skal KFU melde inn
hva vi har kommet frem til vedrørende mobbing. Astrid Søgnen kommer
for å høre på hva vi ønsker å jobbe med fremover.
Ingrid Bergkastet fra Majorstuteamet innleder møtet.

•

Skolegruppene i byen fungerer nå godt. KFU-styret skal møte Torger
Ødegård i morgen 27.01. og ha dialog om hva som forventes av KFU og
motsatt.

•

I dag 26.01. ble det skrevet under et manifest mot mobbing i rådhuset.
Nestleder i KFU holdt innlegg. 10 prosent føler seg mobbet. 5 prosent
føler seg mobbet av lærer. Dette er noe KFU ønsker å ha fokus på
fremover. 130 skoler fått epost ifm. Kart-leggingen som KFU dro i gang
før jul. Bare 30 skoler har svart. Skolene svarer veldig varierende, og
KFU ønsker å stikke spaden dypere. Vanskelig å få kartlagt hvilke
mobbeprogrammer som blir brukt. En del skoler har ikke slikt program.
Det er sendt ut purring til skoler som ikke har svart.

•

KFU er nå fra nyttår blitt forening, og vi får egne midler til sekretær. KFU
er nå et selvstendig organ, men ønsker selvfølgelig fortsatt å samarbeide
tett og godt med UDE.

Tanker rundt bordet:
• Finnes det statistikker pr skole vedrørende mobbing? Et
rapporteringssystem? Kan det være en ide at hendelser skal rapporteres
til ett sted, slik at man får en oversikt/loggføring. Slik kan man få
overblikk over mobbing.
•

Ikke alle skoler har skolemiljøutvalg (SMU). Dette skal alle skoler ha.
Noen skoler melder at SMU ikke fungerer godt. På Bjørnholt har de lagt
inn SMU under DS (med egen protokoll) og har god erfaring med det.

•

En enkel elevundersøkelse kan være lurt. Det er tross alt barnet som
vurderer sin erfaring rundt dette tema.
Ikke alltid lett å avdekke utestengning som mobbing. Varierer fra skole
til skole hvordan samarbeidet mellom FAU og skolen er for å tenke
løsninger.

•

•

Foreldre må også oppmuntres til å ta kontakt med skolen og hverandre.
Ikke alltid lett å avdekke mobbing da ikke alle oppfatter samme situasjon
som mobbing. Mange foresatte vet ikke hva enkeltvedtak er, og ikke alle
skoler oppfatter dette som en sak.

•

Hva skal FAU gjøre? FAU sin roller er viktig på det forebyggende, skal vi
gå inn i enkeltsaker?

•

Elevundersøkelsen. Hvem lager spørsmålene. Kan KFU stille noen
spørsmål til denne undersøkelsen. Vanskelig for KFU å gå inn i dette da
dette er nasjonalt. KFU har egen spørreundersøkelse. Den skal KFU se på
videre.

•

Skoler som har godt system må dele det de har fått til. Mange skoler er
gode når det gjelder det forebyggende. Når skolen håndterer situasjoner
bra så er dette også forebyggende. Viktig at skolene har klare rutiner når
det gjelder å håndtere dette. Savner loggføring.

•

”Stolte foreldre bryr seg” er et prosjekt på Munkerud skole for å få et
mer aktivt foreldremiljø. Arrangerer foreldremøter. Tar opp trivsel osv.
Dette har vist seg å fungere bra.

•

Startet et forebyggende program på Ljan som heter vennegrupper. Ikke
alle er like positive til dette, men det virker som om dette har en god
effekt. Skolemiljøgruppen jobber sammen med FAU om forebygging. Får
man ikke med skolens ledelse så kommer man ingen vei.

•

Karlsud skole har god erfaring med vennegrupper. Jobber også med
trivselsgrupper fra i høst. Elever er ute i friminuttene og aktiviserer
medelevene til å inkludere alle i leken.

EVENTUELT

a. Informasjon fra Hudøy v/Sara

Hudøy er en tradisjonell feriekoloni. Fra 1918 har tilbudet vært rettet mot barn
fra Oslo kommune mellom 8 og 12 år. Alle elver får tilbud om å komme til
Hudøy. Startet som et sosialt tiltak til barn fra lavere sosiale kår. I dag er det
annerledes. Mer en aktivitetsferie hvor barna skal bestemme hva de skal gjøre.
Kan velge mellom journalistkurs, hip hop, seiling osv.
Dette er et inntekstregulert ferietilbud. Alle har mulighet til å delta.
Loddtrekning hvis for mange søkere. Skal likevel være representanter fra
samtlige skoler. For mer info sjekk: hudoy.no eller send mail til
firmapost@hudoy.no. Det kommer mer informasjon ut som ranselpost neste
uke.

Det er plass til 1400 barn i løpet av sommeren. 2500 søkere. 60 hus fordelt på
11 leire.
Det er informasjonsmøte 11. februar på Deichmanske hovedbibliotek hvor man
kan høre mer om Hudøy.

b. Kommunikasjonsstrategi v/Gunn-Kristin Vambheim FAU
Karlsrud

Det er en utfordring med mange kommunikasjonskanaler i skolen. Faggruppa i
Karlsrud FAU har laget en kommunikasjonsstrategi for skolen. Hensikten er å
bedre kommunikasjonsflyt mellom skolen og foreldre. Fått godkjenning fra
rektor på dette i dag. Strategidokumentet legges ved dette referatet
(ettersendes).
NESTE MØTE
Neste møte blir på Hallagerbakken skole i torsdag 26. april kl. 18:30.
Presentasjon antimobbingsprogram/-arbeid.

