
Møte i KFU område E og F 
20/11 2019 
Fernanda Nissen skole 
 
Tilstede: Representanter fra FAU ved Midtstuen, Grefsen, Sørkedalen, Morellbakken, Marienlyst, Ris, 
Hovseter, Voksentoppen spesialskole, Nordberg, Sagene, Kjelsås. Fernanda Nissen: Rektor, 
Fritidsklubben, FAU. Områdedirektør Petter Hagen fra utdanningsetaten. 
Referent for Marienlyst: Jon Ørstavik 
 
Introduksjon v/gruppelederne 
Om KFU  

 Områdegruppene E og F møtes ca 4 ganger i året. Hensikten er erfaringsutveksling og 
inspirasjon 

 KFU har tilgang til møter med skolebyråden og ledelsen i Utdanningsetaten 
 http://oslokfu.no/ 

 
Fernanda Nissen orienterer 

 Barneskole 1.-7. trinn, åpnet i 2016. 
 4 dager i uken møtes lærere og ledelse med forskjellig agenda: Læring, planlegging, 

samarbeid med ledelsen, «slik jobber vi her».  
 
Foreldrene på Fernanda Nissen har startet Fritidsklubben  

 Tilbud etter skoletid  
 Låner lokaler i skolen 
 Litt sponset fra næringslivet Extra (mat), lego fra Teknisk Museum, donasjoner fra foreldre. 

Støtte fra bydelen, Obos,  
 Rekrutterte frivillige foresatte, krav om politiattest og taushetserklæring. 80 frivillige meldt 

seg, 20 som deltar i noe særlig omfang. 
 Startet med 3.+4.trinn. Senere siktet seg inn mot 5.-7.trinn fordi AKS faller bort og vennene 

får økt betydning. Viktig å etablere en møteplass for å unngå at disse driver i gatene/på 
Storosenteret. Inviterer nå også fra naboskoler, halvparten er derfra. Bra før de møtes i 
ungdomsskolen.  

 Arrangeres to ganger i måneden på fredager kl 18-20, har hatt opptil 80 barn tilstede. 10-12 
voksne. Alle krysses inn/ut i døra.  

 Aktiviteter varierer: Kino (krever lisens), danseleker (eller diskotek), ballspill (det MÅ vi ha), 
turn/hinderløype, spill og leker, quiz, mat 

 
Grefsen: Vi har torsdagsklubb for 5.trinn med frivillige fra FAU pluss lærere tilstede. Lager litt mat. 
Setter opp vaktplan for alle foresatte i 5.trinn.  
 
  



Områdedirektør Petter Hansen 
 Vi har 6 skoleområder pluss ett område for videregående 

Områdegruppe E: bydel Sagene, St.Hanshaugen og Nordre Aker 
 
Nye læreplaner 2020 – Fagfornyelsen 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/  

 Overordnet del har vært kjent i et års tid.  
 Nå kommer også de nye læreplanene for alle fagene.  
 Forrige plan «kunnskapsløftet» kom i 2006. Innføring tar tid.  
 Mål med ny plan: Mer relevans, mer tid til dybdelæring (en del må fjernes), bedre 

sammenheng mellom læreplan og fagene.  
 Overordnet: Verdigrunnlag, Læringsprinsipper, Praksisprinsipper 
 Ønskelig at faglig og sosial læring er mindre atskilt – sosial læring foregå også i 

fagsammenhengene. 
 Elevstemmen er viktig også i læring og fag – f.eks. skal alle skolene ha dem med på å 

utarbeide en skolenes nye strategiske plan som skal leveres i januar 2020.  
 Folkehelse og livsmestring løftes frem som ett av tre tverrgående tema i alle fag. Se f.eks. at 

NRRK super har laget noe som berører dette. https://nrksuper.no/serie/psykisk-helse Andre 
gjennomgående tema er demokrati og medborgerskap, og Bærekraftig utvikling.  

 
FAU oppfordres til å jobbe sammen med skolen om å fortolke og implementere den nye læreplanen. 
Hva kan vi sammen bidra med? 
 
Eksamen og nasjonale prøver 

 Oslo er over snitt i alle fag som måles nasjonalt. 
 De elevene som er på ferdighetsnivå 1 i lesing 5.trinn er sårbare for å ikke fullføre 

videregående skole. Bør følges særskilt opp. 
 9.trinn tar 8.trinnsprøvene for å se om de har forbedret seg som forventet i løpet av et år. 

Det gjør de (i snitt). Man følger også individene for å se om noen ikke klarer å løfte seg.  
 Uvisst om nasjonale prøver skal fortsette i ny læreplan eller ikke.   

 
Klasselister 

 KFU ønsker at skolene deler ut klasselister.  
 Utdanningsetaten har presisert overfor skolene at man må be om samtykke til at listene 

deles ut i 2019/2020, selv om direktoratet sier at det ikke er noe lovkrav å kreve samtykke. 
Årsaken er at dersom listene deles ut til foreldrene så vil de per definisjon være offentlige, og 
hvem som helst kan be om innsyn i dem.  

 Denne praksisen vil bli vurdert igjen med tanke på neste skoleår.  
 
 
 


