
Etter det uvanlige skolehalvåret grunnet skolestenging og gjenåpning, 
har nå et nytt skoleår begynt. Det betyr at også skole-hjemsamarbeidet 
er i gang! Forhåpentligvis har rektor ved din skole invitert dere inn til å 
bidra i dette samarbeidet. Alle foreldre er viktige bidragsytere her, og 
skolen trenger oss uansett hvor lite eller stort bidrag vi kan komme 
med: en konstruktiv mening, planlegge eller gjennomføre 
arrangementer, delta på aktiviteter og foreldremøter. Møtene bør 
være et sted hvor vi foreldrene får innsikt i barnas skolehverdag, men 
også en arena hvor vi får tid og mulighet til å snakke oss imellom. I 
tillegg skal alle skolenes FAU velge inn nye medlemmer. Vår erfaring er 
at alle foreldre og foresatte blir glade og positivt innstilt når de blir 
spurt om de kan tenke seg å være med.  
 

Det har vært og er fint å høre om hvordan mange FAU har tilpasset seg 
koronasituasjonen, samt funnet gode løsninger for foreldresamarbeid. 
Vi i Oslo KFU ser behov for at skolene har felles rutiner for 
gjennomføring av møtevirksomhet med og mellom foreldrene. Vi 
jobber for å at FAU skal få tilgang på et digitalt verktøy som forenkler 
møtevirksomheten i denne koronatiden. Vi gleder oss til å gjennomføre 
skolegruppemøter igjen, når den tid kommer. Vi møtes jo for å få 
informasjon, drive kunnskapsformidling og dele erfaringer. FAUene 
kan gjerne komme med innspill rundt temaer dere mener bør 
adresseres, forslag til eksterne innleggsholdere og mulig organisering 
av skolegruppemøtene. Vi trenger også skoler som kan være vertskap 
for møtene. Ta kontakt med oss hvis dere kan være det! 
 

 

Ta vare alle sammen! Og tusen takk for at dere bidrar i det frivillige 
skole-hjemsamarbeidet! 
 

Med ønske om en god høst, 
hilsen Live Skarvang, leder Oslo KFU 

 

 

Oslo Kommunale 
Foreldreutvalg 

Etablert i 1998,  
 

stiftet 18. oktober 2011 

Kjære FAU-medlemmer og skoleledere! 

Innhold 

1 

2 

4 

3 

Hilsen fra lederen 
Live Skarvang 

FAU-arbeid 
- hvordan finne frem i 
alt? 

 

Nøkkel til et godt 
samarbeid 
- finnes den? 
 

Siden sist… 
Hva har skjedd og hva 
skjer? 
 

Infobrev - september 2020 

http://oslokfu.no/ny-i-fau/
http://oslokfu.no/
http://oslokfu.no/skolegrupper/
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/06/Vertskap-for-skolegruppem%C3%B8te-260520.pdf
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/06/Vertskap-for-skolegruppem%C3%B8te-260520.pdf


 

Foreldreengasjement  
– også nødvendig på kommunalt nivå 

 
 

 

Oslo KFU har siden oppstart i 1998 jobbet med å forankre foreldrenes stemme gjennom 
FAUene. Vi vet dere verdsetter det engasjement og initiativ som ligger bak vår innsats. Vi er 
også sikre på at de arenaer som vi skaper for dere, forblir et tilbud i fremtiden. Dermed er Oslo 
KFU avhengig av mer hjelp gjennom små og store bidrag fra dere FAU-ledere.  
 
I Oslo KFU har vi over en lengre tid jobbet for å engasjere dere i det kommunale 

foreldresamarbeidet. Vi har søkt gjentagende etter flere som kan tenke seg delta i et verv eller 
en rolle. Responsen fra mange er udelt positiv, men ofte fulgt med forklaring om at det ikke er 
tid og kapasitet til å påta seg flere verv og oppgaver. Vi har den største forståelse for det, men 

vit at sånn er det for de frivillige ressursene i Oslo KFU også. 
  
Gjennom eget FAU-arbeid kjenner dere nok til at reelle valg av våre representanter, betinger at 

vi har flere valgbare kandidater. Dette gjelder ikke bare i FAU, men også i Oslo KFU. Pr i dag har 
vi ikke valgbare kandidater til utvalget, derfor tilnærmer vi oss rekruttering på en annen måte. 
Vi har tonet ned valg av representant for den enkelte skolegruppe. Ønsket er å gjøre det mulig 
for flere å engasjere seg, uten at det skal bli for krevende eller skummelt. Oslo KFU har hele veien 
gjentatt invitasjonen til dere alle om å engasjere dere og delta. Vi har forsøkt å legge til rette for 
at de som har villet, har fått slippe til. Sånn kan det fungere i fortsettelsen også, men det betyr 

at det er sånn dere vil ha det. Det betyr også at flere kommer på banen fremover og deltar i Oslo 
KFU. Kanskje nettopp du eller en i ditt FAU kan bidra som gruppeleder? 
  

Osloskolene er delt inn i skolegrupper og hver gruppe har sine representanter i utvalget til Oslo 
KFU. Vi trenger aktive bidragsytere i hver skolegruppe – gjerne en egen liten gruppe som 

sammen kan jobbe tettere opp mot ‘sine’ FAUer og være bindeleddet mot Oslo KFU. Gjennom 
utvalget får styret innsikt i hva som rører seg i skolegruppene og kan dermed løfte de 
bekymringer, utfordringer og gleder FAUene deler i skolegruppemøtene. Derfor er det helt 

essensielt at alle skolegruppene er representert i utvalget. Vervene krever ikke en særskilt 
bakgrunn, ikke innsikt i skolebehovsplaner, ressursfordelingsmodeller eller skolepolitikk. Dette 
vil erverves underveis – litt om litt. Det vervene vil kreve, er engasjement, verdsetting og bidrag 

til samarbeid, ønske om at våre barn og unge skal oppleve trygge og gode skoledager, noe bidrag 
for at skolegruppene kan samles slik at FAUene kan ha denne møtearena også i fremtiden. Vi 
minner om at disse møtene arrangeres for at ditt og andres FAU skal kunne møtes og utveksle 
erfaring, bli kjent og styrke hverandre i den jobben som skal gjøres. Interessert? Les mer om 
foreldreengasjement på kommunalt nivå her. 
  
Vi trenger flere engasjerte bidragsytere i Oslo KFU og dere oppmuntres herved til å melde 
interesse via postmottak@oslokfu.no. Dersom det blir mange som ønsker seg verv, kan vi endelig 
gjennomføre valg i hver skolegruppe også. 

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/Veileder-for-lederrollen-skolegruppem%C3%B8ter-160617.pdf
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/Veileder-for-lederrollen-skolegruppem%C3%B8ter-160617.pdf
mailto:postmottak@oslokfu.no


FAU-arbeid – hvordan finne frem i alt? 

Hva er rollen til et FAU? Hvordan kan vi organisere oss? Hva slags FAU-arbeid 
gjøres ved andre skoler? Finnes det tips og eksempler til saker FAU kan eller bør 
jobbe med? Hvor kan mitt FAU spørre om hjelp? 
 

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets Arbeidsutvalg og alle foreldre med barn på 
skolen, er medlemmer av foreldrerådet. På foreldremøtene velges det medlemmer til 
arbeidsutvalget (FAU). FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og foresatte, samt ha 
medansvar for at læringsmiljøet til barna våre er trygt og godt. Som FAU-medlem har du 
en unik mulighet til å påvirke barnas hverdag på skolen. Ved å delta i FAU-arbeidet får 
du også informasjon om som hva som skjer på skolen, samt at du kan bli bedre kjent med 
andre foreldre og foresatte gjennom møter og arrangementer.  
 
Mange FAU i Oslo skaper engasjement i foreldregruppen og bidrar godt til skole-
hjemsamarbeidet. Noen FAU har funnet sin arbeidsform og jobber selvstendig, mens 
andre strever litt med å ’finne sin plass’. Oslo KFU jobber for at alle FAU skal kunne bidra 
til barnas beste, uavhengig av hvor de står i prosessen med å etabler seg. Vi ser også at 
FAU-ene i Osloskolen har en del fellestrekk. På godt og vondt. Ut fra erfaringer og 
tilbakemeldinger viser det seg at et godt skole-hjemsamarbeid avhenger av en viss 
struktur, fordeling av ansvar og informasjonsutveksling mellom partene.  
 
Oslo KFU har laget en brosjyre som kan hjelpe dere i gang eller gi dere råd om hvordan 
FAU-arbeidet kan utvikles ved din skole: Innføring i FAU-arbeid. I tillegg arrangerer vi kurs 
for hvordan drive FAU-arbeid. Du er velkommen i november! Da vil frivillige pappaer og 
mammaer, gjennom egen kompetanse og engasjement, gi dere informasjon og praktisk 
innsikt i strukturer som kan skape et godt foreldresamarbeid. 
 
 
 
 

Hver høst arrangerer Oslo KFU et kurs for alle som sitter i 
FAU, med mål om å inspirere til og konkret komme med råd 
om hvordan skole-hjemsamarbeid kan drives.  
  
Kurset gir også en god mulighet til å knytte kontakt med andre 
FAUer og drive erfaringsutveksling med disse. Vi setter av tid til 
spørsmål om og diskusjon rundt skole-hjemsamarbeid. Vil du være 
med eller vet du om noen som kan ha utbytte av dette kurset?  
 

Påmelding til postmottak@oslokfu.no innen 29.10.20. Husk å 
skrive hvilken skole du kommer fra. 

 
 
 

Kurs om FAU-arbeid, torsdag 5. november 2020 
 

 

 

 

 

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/OsloKFU-Brosjyre-2016.pdf
mailto:postmottak@oslokfu.no


 

Møter med UDE  
 
27.05.20 hadde Oslo KFU et dialogmøte med utdanningsdirektør Marte 
Gerhardsen og etaten. Mange av sakene som ble diskutert, kan koples opp til 
utfordringer rundt de alternative skoledagene i vinter: det er store forskjeller 
mellom skolene når det kommer til digital undervisning. Personvernet til 
elevene har blitt utfordret grunnet digital undervisning og dermed lagring av 
store mengder video- og billedmateriale uten foreldrenes samtykke. Skolene 
har hatt ulik praksis når det kommer til utviklingssamtaler: noen har 
gjennomført, flere har utsatt samtalene til høsten og andre igjen har tilbudt 
samtaler på frivillig basis. Utviklingssamtalene er kanskje viktigere nå enn 
noensinne, nettopp grunnet skolestenging og koronasituasjonen. 
 
04.06.20 var Oslo KFU invitert inn til UDE for å snakke om klasselister. Grunnet 
fjorårets problematikk ønsket UDE å forbedre kommunikasjonen med FAU og 
foreldrene. Oslo KFU uttrykte at hovedregelen bør være at skolene deler ut 
klasselister hvert år og at foreldrekontaktene ikke kan pålegges å opprette eller 
vedlikeholde listene. Videre spilte vi inn at samtykke for å stå på listene som 
distribueres kan gjøres via skoleskjemaene som alle foreldre må underskrive 
hver høst og disse at bør digitaliseres. Det er nå blitt ordnet, men det er viktig 
at foreldrene tilslutter seg klasselistene via Skolemeldingsappen. 
 
I juni ble styreleder i Oslo KFU og andre FAU-ledere intervjuet av UDEs 
kommunikasjonsavdeling. Dette var en oppfølging etter at skolegruppene bl.a. 
har meldt inn behov om felles lagring av FAU-dokumenter, etter at Oslo KFU 
har brakt temaene videre til skolebyråden og utdanningsdirektøren. Gjennom 
intervjuene ønsket UDE konkret innsikt i utfordringene og behovet til FAUene. 
Det blir spennende å se hvor prosessen ender. Vi holder dere oppdatert! 
 
 

Siden sist… 

Møteplan, høsten 2020  

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer/avlysninger denne 
høsten grunnet koronasituasjonen. 
 
Skolegruppemøter 
Det er planlagt skolegruppemøter for Skolegruppe A, skolegruppe B, 
Skolegruppe C, skolegruppe D, Skolegruppe E og skolegruppe F i uke 41 
og uke 47/48. 
 
Pr i dag er det usikkert om og eventuelt hvordan skolegruppemøtene i 
uke 41 kan gjennomføres. Dersom det blir møte, vil vi informere om 
dette via mail og på hjemmesiden vår. 
 
Ekstraordinært årsmøte  
22.10.20. Informasjon og saksliste kommer. 
 

Kurs om FAU-arbeid – alle FAU-medlemmer 
05.11.20, Kl 18:30-21:00. Informasjon kommer. 
 

 

http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-a/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-b/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-c/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-d/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-e/
http://oslokfu.no/skolegrupper/skolegruppe-f/
http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/
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