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

Mandag 31. mai 2010 kl 19.00-20.30

Sted:

Karlsrud skole

Referent

Heidi Grymyr

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

TIL
STEDE
X

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

X

Brannfjell

John Sørland

FAU-leder

john.nsm@unifis.no

Ekeberg

Jannicke Bonde

FAU-leder

jannicke.bonde@dnbnoreiendom.no

Hallagerbakken

Karina Velten

FAU-leder

karina.velten@smartcall.no

Hauketo

FAU-leder

gunnodegaard@yahoo.no

DS-leder/FAUmedl

hpheggelund@gmail.com

Holmlia

Gunn Ødegaard
Hans Petter
Heggelund
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

Anne Ekstrøm

FAU-leder

anne@basal.no

X

Karlsrud

Rita Dovran

FAU-nestleder

Karlsrud

Tedd Urnes

DS-leder

teddnord@getmail.no

X

Karlsrud

Kari Gustavsson

Rektor

kari.gustavsson@ude.oslo.kommune.no

X

Kastellet

Kristine Melsom

FAU-leder

mcmelsom@online.no

X

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

FM

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

FM

Mortensrud

Ingrid Madslien
Solvor Berlin
Boasson
Ida Skaar

DS-leder

ingrid.madslien@atferdssenteret.no

FM

FAU-leder

gboasson@online.no

X

FAU-leder

ida.skaar@vetinst.no

X

Bekkelaget

Hauketo

Munkerud
Nedre Bekkelaget

DS-leder

X

Nordseter

Trygve Solem

FAU-leder

trygve.solem@steria.no

FM

Nordstrand

Svein Lothe

FAU-leder

svein@restaurantdrift.no

X

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

X

Seterbråten

Randi O. Enge

FAU-leder

ranlei@oslo.online.no

X

Seterbråten

Ane Heiberg

DS-leder

ane.heiberg@gmail.com

X

Stenbråten

John Arne Kyvik

DS-leder/Nestl
FAU

john@kyvik.net

FM

Toppåsen

Mette Nordeng

FAU-leder

mette.nordeng@gmail.com

FM

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
Heidi Grymyr, sekretær i Oslo KFU, ble valgt til referent.
INNKALLINGEN TIL MØTET
Innkallingen ble godkjent.
REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Referatet ble godkjent.
PRESENTASJON AV DELTAKERNE
I skolegruppe A inviteres både FAU- og DS-ledere, men det er viktig at
skolegruppemøtet er en FAU-arena. Er man her som DS-leder, er man på
møtet i rollen som FAUer, dvs som DS-ledere som er foreldrerepresentant.
Det ble en runde med presentasjon, hvor også hver enkelt kunne si noe
om hva man brenner for, evt hva FAUet satser spesielt på. Stikkord som
kom fram under runden er skoleøkonomi, gymsal, skolegrenser,
skolesamarbeid, foreldrerollen, MOT, trafikk, mobbing, skolebygg og
erfaringsoverføring.
NESTE MØTE
Tone Tenfjord foreslo at neste skolegruppemøte legges til nye Hauketo
skole.

PRESENTASJON AV VERTSSKOLEN – KARLSRUD SKOLE
Rektor Kari Gustavsson ga en presentasjon av Karlsrud skole.
 Skolen ble gjenåpnet i 1997.
 Hun er den eldste av rektorene i Oslo som har sittet siden 6åringene kom inn i skolen.
 Skolen var opprinnelig en 1.-4. skole, deretter 1.-7. og er nå en
1.-10. skole.
 541 elever fra 39 nasjoner og et personale på 100.
 24% minoritetsspråklige, men har ikke morsmålsopplæring.
 Det er stor økning av elever, bla søkning fra Kastellet. Fulle klasser,
28 i alle.
 Fine uteområder.
 En byomfattende gruppe med autister.
 Gode resultater i norsk og matematikk.
 Bygd som en fleksibel skole med baser. Lang byggeprosess. Det ble
mange grupperom og man trenger mange nok rom som kan ta 30
elever.
 Har ikke aldersblandede grupper. Men jobber aldersblandet i enkelte
fag, bla Kunst&Håndverk.
INFORMASJON FRA OSLO KFU
Leder i Oslo KFU John Sørland informerte fra arbeidet i Oslo KFU den siste
tiden.
 Jon Helge Løken har deltatt på møte i Global Dignity. Opprinnelig er
det en fra Bjølsen skole som representerer Oslo KFU.
 Gjennomført møte med byråd Torgeir Ødegaard. På det møtet ble
det tatt opp satsing i arbeid i forhold til minoritetsforeldre til høsten.
Øke sekretærstillingen i Oslo KFU med noen prosent. Byråden
ønsker en foreldregruppe som stiller krav. Vi må ikke være redde
som FAUere.
 Gjennomført møte med Kjell Veivåg fra Venstre, tidligere
skolebyråd.
 Planer framover er møte med Utdanningsforbundet i juni.
 Ny KFU-info kommer før sommeren.
NYTT FRA UTDANNINGSETATEN
Områdedirektør Tone Tenfjord orienterte, og startet med å dele ut
årsmeldingen fra Utdanningsetaten for 2009.
 Skolen skal utfordre alle. Ungdomsskoleelever kan ta fag på
videregående.
 Se i årsmeldingen s 22 om prøveplan i Oslo.
 Tone støtter at foreldrene skal etterspørre resultater.
 Frafall/dropout er et problem i Osloskolen. Elever mangler i enkelte
tilfeller grunnleggende ferdigheter.
 Skolegruppe A ligger dårligere an enn Oslosnittet i 3. trinn.

 «Smått er ikke alltid godt.» Større fagmiljøer kan være en fordel.
20-25 er et godt antall for klasser.
 Det kom spørsmål om tidligere gjennomføring av 5. trinns nasjonale
prøver. Tone svarte at den nasjonale prøven for 5. trinn måler 1.-4.
trinns pensum, ikke 5. trinns pensum.
 Det var en håndsopprekking over hvor mange FAUer som har fått
presentert årets resultater. Foreløpig var det bare noen få.
 Rektor Kari Gustavsson viste fram at Utdanningsetaten har laget et
system for presentasjon av resultater. Et «spindelvev» hvor elevene
helst bør ligge så langt som mulig ut i ytterkanten. De færreste på
møtet kjente til dette presentasjonsverktøyet.
 Resultatene går på tvers av bydelsgrensene. Noen skoler i Søndre
Nordstrand gjør det bedre enn Nordstrand, spesielt på barnetrinnet.
 Det er mange rektorutskiftinger i skolegruppe A. Rekruttering av
rektorer er en kontinuerlig prosess.
 21 skoler har tiltakspakker. Lærere får tjene mer, og har mindre
leseplikt. På tross av tiltakspakkene er det noen skoler som mangler
fagutdannede lærere. I tillegg kommer Teach First, med skolene i
Groruddalen. (Samarbeid med Statoil Hydro.)
 Elevtallsutviklingen i Oslo er en utfordring. Nordstrandsplatået med
12.000 elever er en utfordring. De skolene vi har må utnyttes.
Foreldre ønsker nærmiljøskolen, så mange saker ender hos Fylkesmannen. Skolene ligger tett. Det kom en del spørsmål. Eksempelvis
har Nordstrand og Ljan plass, og nye Hauketo skole kan bli stående
halvfull.
 Man må se på inntaksgrensene på nytt. Dette kommer det til å bli
avisomtale om...
 Økonomisk tildeling med en fast sum pr elev. Det kom påstand fra
møtedeltakere om at dette var et Oslo-fenomen. Det er ifølge Tone
også vanlig i store kommuner. Prinsippet «penger følger eleven».
 Pga tildelingssystemet er det enkelte skoler i Oslo som har for få
lærere i forhold til elever.
 Tone utfordrer FAUene/foreldrene til å stille spørsmål om hvorfor
man ikke har 2. fremmedspråk. Målet er å gjennomføre det fra 5.
trinn. Nordstrand og Stenbråten vil antakeligvis forsøke dette.
HOVEDTEMA: AREALNORMER
Dette temaet er luftet med Torgeir Ødegaard. Oslo kommer ikke særlig
godt ut. Det er først og fremst et spørsmål om økonomi.
De nye skolene er mest arealeffektive (2 ½ m2 pr elev). Andre steder
kommer fellesareal og eksempelvis auditorie i tillegg, slik at det blir større
arealnorm.
Det er 2 m2 mindre arealnorm i Oslo enn i eksempelvis Trondheim.

Harald Øverland er en som har greie på temaet. Munkerud er spesielt
opptatt av temaet, og står foran en stor bygging med start i 2014 og slutt
i 2016.
Det kom opp som et poeng at for lite areal kan forsvares pga gode
resultater. Det ble framhevet at gode resultater enkelte ganger blir «brukt
mot skoler» som argument som at det kan være forsvarlig med for få
lærere, for små areal osv når skolen likevel har gode resultater.
Skal pedagogikken bestemme over hvordan bygget skal se ut, framfor det
motsatte?
Tone framhevet at fleksibilitet er viktig. Pedagogikken endres hele tiden.
Lettvegger gjør endringer mulig. Utforming og arealnorm er noe som
behandles politisk. Munkerud mener at Oslo KFU bør involvere seg før den
politiske behandlingen.
Rektor Kari Gustavsson savnet for egen skole et areal som kan samle alle
elevene. Det klarer ikke Karlsrud. Så de enkelte skolene har sine
utfordringer.
NESTE MØTE
Neste møte i skolegruppe A er torsdag 14. oktober kl 19-21 på Hauketo
skole.

