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Informasjon fra Oslo Kommunale Foreldreutvalg (Oslo KFU) 
 
 

Kjære FAU ledere og rektorer! 
 

Tiden før ferien er en hektisk og spennende periode både for elever, foreldre og skolefolk. Når da 
skoleåret avrundes kan vi i Oslo KFU se tilbake på vårt andre skoleår som egen forening. Det er vi 
naturlig nok stolte av.  
KFU har stor tro på at det engasjement vi som foresatte viser ovenfor barnas skolehverdag, har en 
reell betydning for barnets trivsel så vel som barnets faglige utvikling. Vi håper og tror at den 
arena skolegruppemøtene gir deg som FAU leder, er en arena hvor både faglig oppdatering og 
inspirasjon kan hentes hjem til eget dette viktige arbeidet i eget FAU.  
Vi håper hvert FAU har fått på plass nødvendig valg av FAU leder / nestleder for kommende 
skoleår. Endringer ber vi om at dere sender snarest til: postmottak@oslokfu.no  
Husk at - 15.oktober inviterer vi til FAU grunnkurs på Etterstad videregående skole. Egen invitasjon 
kommer etter skolestart. Dette er et kurs i første rekke for nyvalgt FAU leder men egner seg også 
for deg som trenger litt påfyll til eget FAU arbeid.  
 

Hjemmesiden, www.oslokfu.no er under omlegging og vi har som mål å være over på ny løsning 
innen skolestart høsten 2014. Lurt å se etter oppdateringer i forkant av eget FAU møte.  
Vi har nylig lagt ut en Kommunikasjonsrapport, utarbeidet av FAU ved Korsvoll skole. Denne kan 
være et godt redskap for dere, både som inspirasjon og konkrete forslag, i dette arbeidet på egen 
skole.  
Dere som representerer ungdomsskoler kan ha god nytte av å lese informasjonen vi har lagt ut fra 
Samfor (rusforebyggende samarbeidsforum), aksjon «Våryr». 
Dere som representerer barneskoler inviteres til å delta på vår aksjon «Ta følge til skolen». Viktig å 
formidle informasjon om denne til skolestarterne i god tid før 19.august. All informasjon om 
aksjonen, alle nødvendige skriv, finner dere på vår hjemmeside. 
 
Årsmøtet i Oslo KFU er berammet den 14.august (for mer info se: www.oslokfu.no) og en viktig del 
av årsmøte er valget. Og det er her din stemme teller!  
Forslag til kandidater til verv i Oslo KFU kan sendes: postmottak@oslokfu.no 
  
Også dette år inviterer vi FAU’ene til en WEB basert spørreundersøkelse. Link sendes i en egen 
mail til FAU leder. Husk at dine svar gir viktige innspill til vårt arbeid! 
 
Innspill/tilbakemeldinger til Oslo KFU?  Send en e-post til: postmottak@oslokfu.no  
 

Oslo KFU ønsker alle EN RIKTIG GOD SOMMER! 
 
 
Med vennlig hilsen,  
Vickey Bonafede 
Fungerende leder, Oslo KFU 
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