
Oslo Kommunale 
Foreldreutvalg 

Etablert i 1998,  
 

stiftet 18. oktober 2011 

Kjære FAU-medlemmer og skoleledere! 
Innhold 

1 

3 

4 

4 

Hilsen fra lederen 
Live Skarvang 

Foreldresamarbeid 
- utfordrende under 
korona 

Siden sist… 
Hva har skjedd og hva 
skjer? 
 

Møteplan 
Våren 2021 
 

Infobrev - november 2019 

2 

Kort om... 
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Norge og resten av verden har nå levd med koronaviruset i snart et år. 
Dette har medført at ‘normalen’ har forsvunnet på mange plan i livet, 
dessverre også i foreldresamarbeidet. Oslo KFU får tilbakemeldinger 
om at det er krevende å holde i gang og drive FAU-arbeid samt at det 
er et voksende behov for å møtes. Oslo KFU inviterer til et digitalt 
skolegruppemøte tirsdag 24.11.20 kl 19:00 - 20:30 på Zoom; en arena 
der det kan stilles spørsmål og dele erfaringer. Invitasjon er sendt ut 
via mail og agenda finnes ‘bak’ bokstavene på hjemmesiden vår. 
Påmelding med navn og skole til postmottak@oslokfu.no. Håper vi 
sees - velkommen! 
 
Klasselistene er fortsatt en utfordring for de fleste FAU. 
Utdanningsetaten har lansert en elektronisk versjon i Skolemelding, 
men det tar tid før denne måten å utforme klasselister blir ‘normalen’. 
I mellomtiden har flere FAU etterlyst utlevering av listene på 
‘gamlemåten’: at klassekontaktene kan kvittere ut fysiske lister hos 
skolens administrasjon. Siste utvikling er at fylkesmannen nå har 
avgjort at klasselistene er offentlige. Dersom du og ditt FAU ikke har 
fått listene, så ta kontakt med egen skole. Ledelsen bør nå kunne 
hjelpe dere. 
 
Oslo KFU ønsker dere alt godt i foreldresamarbeidet i tiden fremover. 
Vi vil understreke at FAU ikke er alene! Søk samarbeid med skolen, så 
skal de hjelpe dere å finne løsninger for møter og andre aktiviteter. 
 

 

Med ønske om en god november og førjulstid,  
hilsen Live Skarvang, leder Oslo KFU 

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/11/Agenda-digitalt-skolegruppem%C3%B8te-november-2020-1.pdf
mailto:postmottak@oslokfu.no
https://hovseter.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/skolemelding/til-foresatte---om-klasselister.pdf


 

Foreldresamarbeid - utfordrende under korona 

Elevenes skolehverdag og foreldresamarbeidet har fått en bratt læringskurve fra 
nedstengingen i mars og frem til nå. Digitaliseringen av skolen og foreldresamarbeidet er 
avhengige av blant annet skoleøkonomi samt samarbeidet mellom skoleledelsen og FAU. 
Dette gjør at det oppstår store forskjeller mellom skolene i byen, og det er hverken elevene 
eller vi foresatte tjent med. 
 

Hjemmeskole, hjemmekontor, hjemme-med-litt-snufsete-barn-dager og sosial nedstenging er 
blitt kjente begreper i denne ukjente tiden. Normalen skulle opprettholdes til tross for unormale 
tider. Mange elever har læringsbrett tilgjengelig, andre ikke. Den enkelte skole og lærerne har 
virkelig stått på for å finne løsninger som kunne og kan dekke de endrede vilkårene for læring. 
Teams og Showbie ble og blir benyttet for å nå elevene, men foreldresamarbeidet ble plutselig 
stående i et vakuum.  
 

Mangel av møtearenaer 
Samarbeidet mellom hjemmet og skolen kan være krevende under ‘normale’ forhold, men 
foreldresamarbeid i koronatiden har tydeliggjort flere utfordringer. Oslo KFU har fått gjentatte 
spørsmål om hvordan FAU skal drive sitt arbeid og gjennomføre valg når skolene hverken har 
fysiske eller digitale foreldremøter. Det har vist seg at skolene har tolket gitte retningslinjer på 
ulike måter, slik at flere skoler ikke har hatt foreldremøter i høst.  
 

Oslo KFU har det siste halvåret, både i møter om koronaberedskap og dialogmøter med 
Utdanningsetaten (UDE), frontet budskapet om utfordringer grunnet manglende foreldremøter. 
UDE har sendt melding til alle skoler om at foreldremøter, møter i driftsstyret (DS) og 
skolemiljøutvalget (SMU) bør prioriteres, men Oslo KFU mener det bør være en felles standard for 
alle Osloskolene om gjennomføring av foreldremøter. Digitale foreldremøter bør være et 
minstekrav. 
 

Digitalt foreldresamarbeid 
Oslo KFU og FAUene har lenge etterlyst digitale løsninger for FAU-arbeid og foreldresamarbeid. 
Dette gjelder lagring av FAU-dokumenter og kommunikasjon mellom foreldrene, uavhengig av 
person. Det siste har blitt tydeligere siden FAU er avhengig at skoleledelsen ved oppretting av 
digitale møter mellom foresatte. Skoleledelser er på tilbudssiden, men siden den enkelte forelder 
må bli invitert, blir FAUs fleksibilitet liten samt at det vanskeliggjør deling imellom aktørene i 
møtet.  
 

Etter innspill og en del møtevirksomhet, har Oslo KFU nå fått bekreftet at UDE jobber med utvikling 
av en digital løsning for foreldresamarbeidet. Den baserer seg på Office 365 og Teams, men det er 
mye som gjenstår: finansiering, lisensbehov, avklaringer rundt tilgang og hva denne skal innebære, 
drift av løsningen samt eierskapet til denne. Mer informasjon kommer på skolegruppemøtet. 
 

Digitale klasselister 
Klasselister, eller mangelen av disse, har bidratt til at foreldresamarbeidet har blitt ekstra 
utfordrende under koronatiden. Som nevnt innledningsvis i dette nyhetsbrevet, har fylkesmannen 
avgjort at klasselistene er offentlige. Oslo KFU forventer at disse vil bli distribuert til 
foreldrekontaktene i nærmeste fremtid. 
 

Det er fortsatt mange utfordringer i foreldresamarbeidet, men det er godt å se at innspill fra 
FAUene bidrar til endringer som alle kan dra nytte av i samarbeidet for og mellom foresatte. 



 
Møte med utdanningsdirektøren  
På dialogmøtet 16.10.20 orienterte direktøren om status på 
omorganiseringen i etaten og hvordan dette kan påvirke organiseringen 
av Oslo KFUs skolegrupper. Videre ble implementering, drift og 
forvaltning av digital teknologi diskutert. UDE ga honnør til Ammerud 
FAU, som via Oslo KFU, har løftet spørsmål og innspill vedrørende 
læringsbrett i grunnskolen, sett opp mot ansvarfordeling mellom skole, 
UDE og Utdanningsdirektoratet (Udir). Det ble også informert om at 
etaten jobber aktivt med utvikling av en løsning for digitale møter, 
digital foreldrekommunikasjon og lagring av FAU-dokumenter. Det er 
fortsatt en del arbeid som gjenstår, men Oslo KFU var tydelig på at dette 
er behov som haster. Klasselister gjennom Skolemelding var også et 
tema, der Oslo KFU etterlyste en helhetlig plan for hvordan klasselistene 
skal bli komplette og tilgjengelige. Mer info om dette kommer også på 
skolegruppemøtet nå i november. 
 
 
Skolegruppemøte i oktober 
Deltakere fra mange FAU, byrådssekretær fra OVK, utdanningsdirektør 
og direktør for grunnskole samt medlemmer fra Oslo KFU deltok. Oslo 
KFU oppsummerte arbeidet vi har drevet med den siste tiden; KFU-info, 
dialogmøter med skolebyråden (OVK), jobbet med flere høringssvar 
(Inntaksmodell for VGS og Ressursfordelingsmodell tilpasset 
lærernorm), svart ut mange henvendelser fra byens FAU - både innspill 
og spørsmål samt forberedelse til innføringskurs i FAU-arbeid. Direktør 
for grunnskolen, Brynhild Farbrot, holdt innlegget ‘Hvordan håndteres 
koronaens påvirkning på elevenes læring og trivsel?’. I etterkant av 
dette kom det mange spørsmål fra deltakerne. Møtets hovedtema var 
‘Utfordringer ved FAU-arbeid i koronaens tid’. Det ble synliggjort mange 
problemstillinger. Svarene finner dere i referatet fra skolegruppemøtet. 
 
 
Høringer og annen møtevirksomhet 
I den siste perioden har Oslo KFU gitt innspill til fire høringer. Foruten 
de to nevnte i avsnittet over, har Oslo KFU også kommentert Strategi for 
digital praksis og læringsteknologi i barnehager og skoler og 
Ressursfordelingsmodellen. Alle Oslo KFUs innspill ligger på 
http://oslokfu.no/innspill-horinger-og-annet/. 
 
Medio oktober deltok Oslo KFU i faggruppen «Foreldre som 
rollemodeller mot mobbing». Ulike mobbeombud, psykolog, FUG og 
Redd Barna deltok. Hensikten er å utarbeide fem filmer som skal brukes 
på foreldremøter. Hvordan skape gode og trygge foreldremiljø og 
hvordan påvirker foreldrene barna skal være tema for filmene. 
Faggruppen skal møtes igjen når skisse til manus er klar.  
 

 

Siden sist… 

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/10/Presentasjon-UDE-digitalt-skolegruppem%C3%B8te-151020-.pdf
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/10/Presentasjon-UDE-digitalt-skolegruppem%C3%B8te-151020-.pdf
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/10/Referat-digitalt-skolegruppem%C3%B8te-151020.pdf
http://oslokfu.no/innspill-horinger-og-annet/


 

Møteplan våren 2021 
 
 

Oslo KFU legger planer for ulike aktiviteter også 

våren 2021. I og med at vi ikke vet hvor lenge 

koronasituasjonen vil vare og at restriksjoner 

knyttet til denne kan variere, vil møteplanen 

være tentativ. 
 

Det legges opp til skolegruppemøter i februar og 

april, men tidspunkt og møtested vil avklares 

nærmere via hjemmesiden vår, Facebook og 

mail. 
 

Oslo KFU har også planer rundt årets happening, 

den årlige foreldrekonferansen (FK). Det 

gjenstår å se hvordan FK 2021 blir, noe som 

selvfølgelig henger sammen med 

myndighetenes føringer. 
 

Årsmøtet er tenkt avholdt i april.  

 

 

 
 

FAU-prisen 2021 

FAU-prisen deles ut til et FAU som har bemerket seg gjennom 
innovativt, kreativt og/eller omfangsrikt arbeid mellom skolen og 
FAU. En jury vil vurdere innkomne søknader og velge vinnere for 
2021.  
 
Kriteriene for å søke finner dere her,  
vedtekter for FAU-prisen. Søknadsfristen er 19.02.21. 
 
Spørsmål vedrørende FAU-prisen kan rettes til 
postmottak@oslokfu.no. 

Vi minner om at tiden er verdifull; bruk den best mulig i det frivillige skole-hjemsamarbeidet!  
 

Oslo KFU oppfordrer alle FAUene til å avklare hvem som skal være leder og nestleder innen juni 

måned. Da kan FAUene ta fatt på oppgaver umiddelbart etter skolestart. FAUer som venter med 

valget til høsten, blir ofte konstituert sent. Som sagt: tiden er verdifull, bruk den best mulig. 

 

http://oslokfu.no/skolegrupper/
http://oslokfu.no/stormote/
http://oslokfu.no/hva-gjor-kfu/arsmoter/
http://oslokfu.no/fau-prisen/
http://oslokfu.no/fau-prisen/
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