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Årets FAU 2019 
Og vinneren ble… 

Juni er skoleårets siste måned, og skoleferien er en realitet om kun 
kort tid. Vi i Oslo KFU er glade for foreldreaktiviteten som har foregått 
dette vårsemesteret; til sammen fem skolegruppemøter i februar og 
april, kåring av FAU-prisvinneren 2019 og Foreldrekonferansen i mars. 
Styret og utvalget i Oslo KFU har hatt sine månedlige møter og i tillegg 
har styret jevnlig gjennomført møter med ulike samarbeidspartnere, 
samt dialogmøter med utdanningsdirektøren og skolebyråden. Det er 
givende å se at saker som bli satt på agendaen, drives fremover og 
skaper positive endringer for foreldresamarbeidet. Oslo KFU er også 
glade for den store aktiviteten ute i byens mange FAU. Det er 
fantastisk at så mange frivillige foreldre og foresatte bidrar, både 
lokalt ved skolene og på kommunalt nivå, til at våre barn skal oppleve 
en bedre hverdag. 
 
Vi i Oslo KFU håper du som FAU-medlem kan bistå oss med en siste 
oppgave før en etterlengtet ferie. Vi trenger at du og så mange som 
mulig i ditt FAU svarer på årets spørreundersøkelse. Lenken til denne 
ble sendt via mail til byens FAU sist uke. Ved å svare bidrar du med 
nødvendig informasjon, slik at vi foresatte kan hjelpe til og legge til 
rette for et bedre skole-hjemsamarbeid for alle barna i Osloskolen. 
Mer om undersøkelsen lengre ned i dette infobrevet. 
 

Med ønske om en god sommer til dere alle, 
hilsen Live Kristiane Skarvang, 

 ny leder i Oslo KFU 

http://oslokfu.no/
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2019/03/Vinner-2019.pdf
http://oslokfu.no/stormote/


Styret 
2019 - 2020 

 

Årsmøtet til Oslo KFU ble avholdt 4. april 2019. Det formelle møtet 
ble gjennomført i henhold til sakslistens innhold og punktlig på tid. 
En av sakene var valg av styre. Det nye styret består nå av styreleder 
Live Kristiane Skarvang (valgt for to år), nestleder Allan Gloinson, 
styremedlem Erlend des Bouvrie (valgt for to år) og styremedlem 
Attia Mirza Mehmood (valgt for ett år). Samtlige har erfaring med 
styrearbeid og til sammen innehar disse fire solid kompetanse og 
erfaring som Oslo KFU og byens FAU kan dra veksler på det neste 
året. Lykke til! 
 
 
 
 
 

 

 

Ny styreleder i Oslo KFU 
- Live Kristiane Skarvang - 

 
 

 

høringer, møter og debatter som berører flere sider av foreldres og foresattes medvirkning i 
skolen. Nå går det raskt mot sommerferie, men Oslo KFU er inne i en travel periode med mye 
møtevirksomhet, spørreundersøkelse og aktivitet rettet mot skolestart 2019. Vi planlegger 
skolegruppemøter for høsten 2019, innføringskurs i FAU-arbeid for nye FAU-medlemmer og mye 
annet spennende.  
 

Oslo KFU har etter mange år med stor innsats og klokt arbeid fra frivillige foreldre og foresatte, 
fått muligheten til å være et viktig rådgivende organ. Vi får mange henvendelser fra de ulike 
FAUene ved osloskolene, men også fra Utdanningsetaten (UDE), Byråd for oppvekst og kunnskap 
(OVK) og flere andre organisasjoner og instanser. Vi har en tydelig og god handlingsplan, som slår 
fast at vårt formål er å jobbe for elevenes beste og fremme trygghet og trivsel for alle i Osloskolen. 
Denne ligger til grunn for alt vi gjør! 
 

Jeg ser frem til å bidra i videreføringen av det store engasjementet Osloforeldre viser, og å jobbe 
for å tilrettelegge for enda mer av dette. Jeg vil takke og berømme alle dere fantastiske frivillige 
ressurser der ute som arrangerer 17.mai-feiringer, karneval, foreldreforedrag og en hel haug av 
andre sosiale, inkluderende aktiviteter. Takk også til dere som trener fotballag og skiklubber, dere 
som lager frokost til elevene, dere som får i gang skolemiljøutvalg (SMU) ved skolen, som går 
Natteravn, står trafikkvakt og mye, mye mer. Den innsatsen dere alle legger ned er uvurderlig! 
 

Jeg liker tanken på at skolen er et naturlig samlingspunkt i nærmiljøet, som samler ‘laget til 
elevene’ og bidrar til samarbeid på tvers. På denne måten kan alle barna våre få oppleve mestring, 
tilhørighet og trygghet, for sammen kan vi skape magi! 
 

På årsmøtet i april ble jeg valgt til styreleder i Oslo KFU. Det er en 
oppgave jeg går til med stor respekt og ydmykhet, godt mikset med 
skrekkblandet fryd. Det føles som store sko å fylle, men heldigvis har 
jeg hatt muligheten til over tid å samarbeide tett med og lære av 
forhenværende leder, styret og våre mange dyktige ressurspersoner. 
 

Tiden etter årsmøtet har vært brukt godt av styret til å peile ut kursen 
videre, videreutvikle en god arbeidsform og hvordan bidra inn i flere  



Siden sist… Skolegruppemøtene i april 
Skolegruppe A og B hadde møte 25.04.19 på Gamlebyen skole. Rektor 
og FAU-leder la frem egen presentasjon. Politiets nettpatrulje og SaLTo 
bidro med informasjon om forebyggende arbeid og nettvett. Rektor og 
FAU-leder loset forsamlingen gjennom sitt arbeid med ‘laget til eleven’. 
Det var gode refleksjoner og diskusjoner. Referatet og presentasjonene 
ligger bak bokstavene ‘A’ og ‘B’ på hjemmesiden vår, www.oslokfu.no. 
 
Skolegruppe C og D hadde møte 24.04.19 på Furuset skole. Rektor 
presenterte skolen og satsningsområdene. Mestringsteamet ble 
beskrevet og skolens mål med dette, samt helsesykepleiers 
støttefunksjon til skolen. Politiet stilte med presentasjon om nettvett. 
FAU presenterte også sitt arbeid. Det var gode refleksjoner og 
diskusjoner. Referatet og presentasjoner ligger bak bokstavene ‘C’ og ‘D’ 
på hjemmesiden vår, www.oslokfu.no 
 
Skolegruppe E og F hadde også møte 25.04.19. Rektor og FAU-leder ved 
Lilleaker skole fortalte om skolens historie, hjem-skolesamarbeid og 
hvilke ressurser skolen spiller på. SaLTo-koordinatorene spilte inn 
utfordringer med internett, nettvett og sosiale medier. Det var gode 
refleksjoner og diskusjoner blant de fremmøtte. Referat og presentasjon 
ligger på hjemmesiden, www.oslokfu.no, bak bokstavene ‘E’ og ‘F’. 
 
Møte med utdanningsdirektøren 
Styret i Oslo KFU hadde dialogmøte med UDE rett før påske, 8. april. 
Saker som ble fremmet og diskutert var Foreldrekonferansen 2018, 
endring av DS-opplæring, samarbeid med områdedirektørene, felles 
praksis for innhold og utdeling av klasselister samt ansvarsforhold ved 
bruk av skolens lokaler etter skoletid. Neste dialogmøte er 03.06.19. I 
tillegg er ny utdanningsdirektør utnevnt, og Oslo KFU ser frem til å møte 
Marte Gerhardsen etter sommerferien. 
 
Annen møtevirksomhet 
Styret i Oslo KFU har hatt en hektisk maimåned med tanke på 
møtevirksomhet. En eller flere av styremedlemmene og noen fra 
utvalget har bidratt til eller i møter og på seminarer: 1) Innspill til felles 
ordensreglement i Osloskolen, 2) Oppfølging av tilpasning av 
ressursfordelingsmodell på grunnskolen til lærernorm, 3) Ytringsklima 
som bidrar til trygghet, trivsel og skoleutvikling, 4) 
Medvirkningsverksted om ulike skoletyper, 5) Lansering av rapporten 
‘Unge på Oslo S – en kartlegging av mindreårige i et ungdomsmiljø’ samt 
6) Vi bygger småhus’, et felles løft for å øke interessen for og 
rekrutteringen til bygg- og anleggsfagene. All møtevirksomhet skjer i 
tillegg til full jobb, så det er prisverdig at våre frivillige rekker over så 
mye. 
 

  
 
 

http://www.oslokfu.no/
http://www.oslokfu.no/
http://www.oslokfu.no/


 
 

Aktiviteter, høsten 2019 
 

September 
24.09.19: Skolegruppemøte C og D, Tveita skole, kl 18:00– 20:30 
      Skolegruppemøte E og F, sted kommer, kl 18:00– 20:30 
26.09.19: Skolegruppemøte A og B, Skøyenåsen skole, kl 18:00– 20:30 
 

November 
05.11.19: Kurs om FAU-arbeid, kl 18:30 – 21:00 
Et kurs for alle nye (og gamle) FAU-medlemmer som gir innføring i hva FAU-arbeid kan være. Det settes 
også av tid til spørsmål og Refleksjoner rundt FAU-arbeid. Påmelding til postmottak@oslokfu.no innen 
28.10.19. 

 
Uke 47 eller 48:  
Skolegruppemøter for AB, CD og EF. Områdedirektørene blir også med. Informasjon om datoer 
og vertsskoler kommer etter sommerferien. Alle møtene er fra kl 18:00 – 20:30. 
 
 

 

 
Spørre-

undersøkelsen  

2019 
Den årlige spørreundersøkelsen er viktig for alle de frivillige som drifter Oslo KFU. Vi 
trenger dere foreldres mening om hvordan skole-hjemsamarbeidet er og drives ved de 
enkelte skolene i byen. 
 

Hvordan organiserer ditt FAU-ene seg? Hvilke verktøy dere oppfatter å ha til deres arbeid? Hvor 
får dere informasjon fra? Svarene dere gir oss kan fortelle om eventuelle ’flaskehalser’ i arbeidet.  
Vi i Oslo KFU tar med oss informasjonen til dialogmøter med Utdanningsetaten (UDE) og byråden 
for oppvekst og kunnskap. På denne måten er alle FAU-medlemmer med på å gi indirekte 
tilbakemelding til de som legger til rette og har ansvar for skole-hjemsamarbeidet i Oslo. 
Kunnskapen bruker vi også for å utvikle og sikre innholdet på høstens kurs for nye FAU-ere. 
Undersøkelsen er anonym og åpen til 24. juni. 
 

Alle FAUere med registrert mailadresse hos Oslo KFU har fått tilsendt en mail med lenke til 
spørreundersøkelsen. I mailen er det oppfordret til at alle ledere og nestledere sprer lenken til 
hele sitt FAU. Jo flere som svarer, jo bedre bilde får vi av ’tilstanden’ hos FAU-ene i Osloskolen. 
Dersom du ikke har mottatt mail med lenke til undersøkelsen, ta kontakt med Marianne på 
postmottak@oslokfu.no. 

mailto:postmottak@oslokfu.no
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