
 
 
  

Oslo KFU innstiftet FAU-prisen for å synliggjøre, inspirere og fremme det gode arbeidet mellom 

FAUene og skolene. I år var det fjerde året på rad at FAU-prisen ble delt ut. Oslo KFU hadde 

forespurt byråd for oppvekst og kunnskap, om hun kunne står for selve utdelingen. Det skjedde 

på Foreldrekonferansen 2021, som i år var en digital konferanse.  
 

’FAU-prisen 2021’ ble tildelt FAU ved Voksentoppen skole. Det er en spesialskole med få elever, 

der elevene bor ulike bydeler og har geografisk avstand i hverdagen. I juryens begrunnelse ble det 

lagt vekt på at FAU ved Voksentoppen de siste årene har jobbet målrettet for å etablere et 

slagkraftig FAU med et planmessig arbeid. 
 

Voksentoppen FAU har laget rutiner for sitt arbeid, også med tanke på kontinuitet for de foresatte 

med den geografiske spredningen og med tanke på kommende FAU-medlemmer.  FAUet har fått 

på plass gode kommunikasjonskanaler med de foresatte gjennom bruk av mail, egen 

Facebookgruppe og nyhetsbrev. I tillegg har Voksentoppen FAU laget seg et årshjul som bidrar til 

struktureringen av foreldresamarbeidet. 
 

FAU ved Voksentoppen skole kan vise til gjennomslag i flere viktige saker for skolen og elevene, 

der de foresatte har engasjert seg i ressursfordelingsmodellen, trafikksikkerhet og 

helsesykepleier. I tillegg legger foreldregruppen til rette for inkluderende møtearenaer for hele 

familien. På denne måten bidrar FAU til å skape tilhørighet gjennom samhold.  
 

Juryen vektla også det gode samarbeidet med skolens ledelse og ansatte, samt at det er etablert 

samarbeid med aktører i nærmiljøet. Dette samarbeidet beriker både faglig og sosial læring for 

elevene og deres familier. Vi gratulerer! 
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 Voksentoppen skole ligger i flotte omgivelser på Voksenkollen i Vestre Aker bydel, nært til Nordmarka. Det er en spesialskole 
for elever fra 1. - 10 trinn, og inneværende skoleår har den 44 elevplasser (Foto hentet fra hjemmesiden til Voksentoppen 
skole). 


